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Abstrak 

Nama : Andaru Pramudito Suhud 

Jurusan : Sosiology  

Judul : Free Culture Sebagai Alternatif dalam Gerakan Musik Swadaya (Studi 

Kasus Netlabel Yes No Wave Music) 

 Skripsi ini membahas mengenai free culture di Indonesia. Penulis mencoba 

menjelaskan mengenai potensi netlabel local di era digital. Pilihan, baik dalam music arus 

utama maupun skena indie konvensional, telah menjadi suatu yang sulit ditemukan. 

Untuk memeprparah keadaan, para tenaga kerja kreatif baru menemui halangan berupa 

kurangnya modal financial untuk memasuki industry tersebut. Sebagai alternative baru, 

free culture sepertinya menjadi jawaban bagi para pendatangn baru dalam bidang seni 

yang mencari ketenaran dengan “membebaskan” karya mereka baik dalam bentuk nilai 

maupun isi. Free culture yang bertindak sebagai suatu fenomena sosio-politik-kultural 

yang baru secara perlahan mempenetrasi komunitas musik swadaya, membangun apa 

yang disebut sebagai netlabel. Menggunakan studi kasus netlabel Yes No Wave Music 

yang berbasis di Jogjakarta, skripsi ini mencoba mengeksplorasi alternatif-alternatif 

metode distribusi musik digital baru yang dapat diterima secara luas oleh masyarakatl 

sesuai dengan era digital. Menggunakan kekuatan distribusi yang luas yang dimiliki oleh 

internet, netlabel-netlabel ini telah menjadi sumber alternative kebanalan yang di 

tawarkan oleh raksasa industri budaya. Menggunakan referensi dari Laughley, Lessig, 

dan Smiers serta meminjam pemikiran dari Frankfurt School skripsi ini menggabungkan 

fakta-fakta dari penelitian kualitatif dan wacana mengenai masa depan dari interaksi 

masyarakat digital sebagai cara pertukaran baru. 

 

Kata Kunci: Free Culture, Budaya Pop, Budaya Tanding,  
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Abstract 

Name : Andaru Pramudito Suhud 

Major  : Sociology  

Title : Free Culture as an Alternative in the Independent Music Movement (Yes No 

Wave Music Netlabel Case Study) 

This final paper discusses free culture in Indonesia. It tries to explain the 

potentiality of local netlabels in the digital age. Choice in mainstream music, as well as in 

the conventional indie scene, has become a rarity. To make matters worse, art newcomers 

are faced with the obstacle posed by lack of financial capital to enter into the industry. As 

a new alternative, free culture seems to have become an answer to emerging artists who 

look for exposure by “freeing” their works by way of value as well as content. Free 

culture, serving as a new socio-politico-cultural phenomenon, is slowly penetrating the 

independent music society, building what is being called as netlabels. Using a case study 

of the Jogjakarta based netlabel, Yes No Wave Music, this paper aims to explore the 

alternatives of new digital music distribution methods that can be accepted widely by 

society; concurrent to the digital age. Using the wide distribution power of the internet, 

these netlabels has become the source of what seems to be the alternative of the 

redundancy that is being offered by giants of the culture industry to society. Using 

references such as Laughley, Lessig, and Smiers as well as borrowing some works from 

Frankfurt School this paper combines facts from qualitative research and a discourse 

towards the future of interactions in the digital society as new means of exchange. 

 

Keywords : Free Culture, Pop Culture, Counter Culture, Netlabel, Independent Music 

Movement. 
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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Musik merupakan salah satu dari derivasi seni yang lebih populer dan 

memiliki bentuk yang lebih konkrit. Bentuk konkrit ini pada dasarnya adalah 

bagaimana seni itu sendiri dikategorisasikan; desain grafis, seni patung, seni 

pahat, seni lukis, seni keramik, dan segala bidang seni yang dapat ditangkap 

secara visual masik ke dalam kategori seni rupa, sedangkan seni yang berbentuk 

audio disimplifikasikan sekedar sebagai seni musik. Pemahaman tersebut pun 

menjadi salah satu alasan mengapa tulisan ini difokuskan pada bidang tersebut, 

bahwa pendefinisian yang sederhana akan lebih mudah untuk dijabarkan. Sebagai 

suatu bentuk seni, musik merupakan salah satu objek kapitalisasi dan 

komodifikasi yang telah lama ada dan juga telah menjadi sektor industri 

tersendiri, dan besar pula. Hal ini terjadi karena seni musik memiliki sifat 

portabilitas yang tinggi.
2
 Sifat inilah yang menciptakan begitu luasnya penerimaan 

musik di kalangan manapun dalam masyarakat, terlepas dari jenis musik tertentu. 

Portabilitas dan luasnya pasar inipun yang membuat musik serta medianya 

menjadikannya mudah untuk diduplikasi baik oleh industri musik itu sendiri 

maupun konsumernya. 

Pada era digital ini, di Indonesia khususnya, angka pembajakan mencapai 

titik yang sangat tinggi.
3
 Dengan perkembangan teknologi informasi terkini yang 

memperbolehkan konsumen menduplikasi secara fisik dan mengunduh data dari 

                                                             
2 Portabilitas ini didukung oleh aspek-aspek di dalam seni musik seperti pementasan yang dapat 
dilakukan hampir di mana saja, langsung, dan interaktif  serta penemuan phonograph yang telah 
ada sejak awal abad ke-19 disusul oleh pemancaran radio pada awal abad ke-20 yang 
memberikan penikmat musik kemampuan untuk dapat mendengarkan musik kesayangannya 
tanpa harus keluar rumah khusus untuk mencari suatu acara pementasan. 
3 Angka pembajakan di Indonesia masih mencapai 84% hingga tahun 2007 dan menimbulkan 
kerugian hingga $411 juta (Rp. 3.7 triliun). Khusus dalam industri musik, kerugian mencapai 
hingga 1,2 triliun. 
(sumber http://global.bsa.org/idcglobalstudy2007/pr/pr_indonesia.pdf dan 
http://www.kabarbisnis.com/hukum/285200-
Pembajakan_musik_rugikan_negara_Rp1_2_triliun.html). 

http://global.bsa.org/idcglobalstudy2007/pr/pr_indonesia.pdf
http://www.kabarbisnis.com/hukum/285200-Pembajakan_musik_rugikan_negara_Rp1_2_triliun.html
http://www.kabarbisnis.com/hukum/285200-Pembajakan_musik_rugikan_negara_Rp1_2_triliun.html
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internet dengan kecepatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya – salah 

satu faktor yang mendukung tingginya angka pembajakan – mendorong industri 

musik untuk menggalakan kampanye “stop pembajakan.” Pada saat industri musik 

mencoba dengan segenap usahanya untuk melindungi aset-aset mereka, dengan 

menggunakan akses teknologi yang sama, netlabel yang berbasis di Indonesia 

dengan model distribusi pengunduhan gratis mulai marak belakangan ini beberapa 

diantaranya Invasi Records, Stone Well Records, StoneAge Records, inmyroom 

Records, dsb. Model distribusi yang tidak lazim ini didukung pula dengan 

melonjaknya ketenaran penggunaan lisensi Creative commons oleh para blogger
4
 

sampai pada akhirnya diadopsi oleh para kurator netlabel. Hal tersebut 

menciptakan suatu alternatif baru dalam pendistribusian seni serta pemahaman 

mengenai nilai seni itu sendiri. 

Sebagaimana dijabarkan oleh peneliti musik telah menjadi suatu yang 

lazim dilihat sebagai suatu produk kapital dimana satu album rekaman dijual 

dengan harga yang cukup tinggi (Rp. 35.000,- sampai Rp. 50.000,-) dimana 

variasi pilihan pun terbatas. Musik atau musisi yang diberikan jam tayang oleh 

media massa hampir selalu terbatas pada mereka yang bernaung dibawah industri 

musik bermodal besar. Salah satu bentuk dari alternatif situasi tersebut adalah 

dengan munculnya apa yang disebut sebagai indie yang mencoba memberikan 

variasi kepada scene musik di Indonesia dan itupun masih memiliki pasar yang 

sangat terbatas. Dalam kasus yang khusus, Aksara Records
5
 dalam satu kurun 

waktu pernah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing secara nasional, 

posisi tawar mereka dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai Denny Sakrie
6
 

dalam artikelnya bahwa "Mereka mengemas barang mentah menjadi sesuatu yang 

                                                             
4 Blogger adalah kependekan dari Web-logger atau lebih spesifiknya orang yang menyimpan 
jurnal pribadi di sebuah website, namun belakangan ini blogger seringkali mempublikasikan 
tulisan-tulisan yang memang ditujukan untuk dibaca oleh khalayak umum biasanya memiliki 
tema yang berkisar politik, gosip, dan seni. Ketenaran dari blogger ini bahkan sampai 
menyinggung kehidupan di luar komunitas maya, di Indonesia contoh populer adalah kasus 
penuduhan blogger sebagai pelaku peretasan situs Depkominfo oleh Roy Suryo dan kasus 
Herman Saksono yang memasang foto hasil editan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Bambang Tri di Blognya. 
5 Aksara Records adalah sebuah label independen yang berdiri sejak 
6 Denny Sakrie adalah seorang pengamat musik Indonesia yang telah menerbitkan beberapa 
buku yang membahas mengenai musik di Indonesia. 
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menarik.” (Sakrie 2008) sehingga dapat dikatakan bahwa bagi sebuah label 

independen untuk mendapatkan  sangatlah jarang dikarenakan keterbatasan 

modal.  Keterbatasan inilah yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan 

Aksara itu sendiri, enam tahun kemudian setelah berdiri karena tidak mampu 

mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. (Putranto 2009) Kekhawatiran 

tersebut pun disuarakan oleh sebuah e-zine bandung. (Racid 2009). Hal ini 

membawa kita pada alternatif pengunduhan media digital yang semakin marak, 

baik ilegal maupun legal. Di ranah global kita mengetahui iTunes Store oleh 

Apple dan Digital Beat Store di ranah Indonesia (dengan outlet fisik terbatas pada 

Blitz Megaplex Jakarta dan Bandung). Namun dengan pengunduhan ilegal yang 

jauh lebih menguntungkan konsumer, terkadang moda distribusi digital yang legal 

ini seringkali diabaikan. 

Dari pengamatan peneliti ada suatu generasi baru yang semakin paham 

dalam penggunaan teknologi informasi, dan tidak terbatas pada kalangan tertentu 

saja. Satu contoh kasus adalah seorang anak SMA dari sebuah desa Sungai Kakap, 

Kubu Raya di Kalimantan Barat yang bertukar pengalaman membahas mengenai 

pendistribusian musik gratis (free share) melalui internet oleh peneliti sendiri. 

Pengakuannya adalah bahwa dia tidak sendirian dalam hobinya menjelajah 

internet dan anak-anak seusianya yang berada di desanya tersebut pun telah mahir 

dalam mengakses teknologi tersebut. Hal ini menunjukan adanya potensi besar 

dalam distribusi penggunaan internet. Fakta ini didukung oleh peningkatan 

pengguna sebesar sepuluh kali lipat dalam kurun waktu satu dekade ini.
7
 

Seseorang hanya membutuhkan akses internet yang sekarang dapat di peroleh dari 

rumah sampai ribuan warnet yang tersebar di nusantara.
8
 Hal ini menjadi basis 

peneliti untuk melihat free culture sebagai alternatif yang memiliki potensial 

untuk merebak menjadi satu model baru dalam pertukaran.  

                                                             
7 Peningkatan ini dihitung per 2000 hingga 2009, lonjakan angka pengguna internet dari sekitar 
dua juta pengguna hingga dua puluh juta. Data tersebut disadur dari CIA World Factbook dan 
IndoCISC. 
8 Data International Telecommunication Union (ITU) tahun 2004 menunjukan bahwa ada sekitar 
4000 lebih warnet yang berada diu kota besar. 
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Oleh karena itu kemunculan netlabel yang mengadopsi free culture – atau 

paling tidak sebagian dari konsepnya – dilihat oleh peneliti sebagai suatu 

fenomena yang menarik karena lambat laun mulai menciptakan suatu paradigma 

baru dalam bagaimana industri musik melakukan kegiatan distribusinya: bahwa 

kini sebagian masyarakat telah siap untuk melangkah ke era digital dan apa yang 

dilakukan oleh para netlabel ini mampu menjadi ancaman bagi industri musik 

secara keseluruhan. 

Argumen mengenai topik ini disuarakan oleh pemikir-pemikir dari bidang 

yang berkisar dari hukum hingga politik. Salah satu tulisan yang menarik di susun 

oleh Berry dan Moss dalam Libre Culture: Meditations on Free culture, dimana 

tulisan ini melihat bahwa masyarakat tidak lagi diberikan tawaran mengenai apa 

yang dibutuhkan untuk membentuk konsepsi mengenai kepemilikan karya tetapi 

di sogok dengan hukum-hukum yang mengatur mengenai hak-hak tersebut dan 

secara keseluruhan menciptakan apa yang disebut “privatisasi pengetahuan dan 

makna yang diciptakan” (2008:1). Privatisasi di sini merujuk pada bagaimana 

suatu karya dikomodifikasikan untuk kepentingan sebagian orang. Permasalahan 

bagaimana pekerja seni harus  memproteksi penghasilannya telah lama menjadi 

suatu polemik dan bagaimana hal tersebut membatasi kreativitas atau bagaimana 

tidak menghargai suatu karya. Di sisi lain, karya dianggap harus mampu di bagi-

pakai dan dikembangkan karena karya merupakan hasil manifestasi ide-ide dan 

pengetahuan, suatu yang sangat sulit untuk didefinisikan kepemilikannya. Tulisan 

ini juga mengkritisi Creative Commons dengan mengatakan bahwa “... lisensi 

legal dan pengacara menjadi penghubung kunci dan diperlukan ... sehingga 

membangun penghalang bagi arus kreativitas” (2008:31). Yang dimaksud adalah 

bahwa pada akhirnya tenaga kerja kreatif tidak dapat semata-mata mendapatkan 

kebebasan tanpa seorang pengacara atau pengetahuan hukum yang cukup. 

 Berbeda dengan Berry, Smiers dalam bukunya Arts Under Pressure 

melihat mengenai masalah bagaimana korporasi budaya memonopoli arus 

kreativitas sehingga keanekaragaman sulit untuk muncul dan hanya dapat 

dimunculkan apabila hak cipta diubah. Menurutnya dubutuhkan suatu regulasi 

kepenilikan “... untuk mencegah satu pemilik memepunyai kontrol yang terlalu 
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dominan atas produksi, distribusi, promosi, dan/atau kondisi bagi pencerapan 

bentuk seni yang berbeda-beda” (2009:275). Ia melihat bahwa terjadi pengarus 

utamaan seni barat terhadap seni-seni lokal, bagaimana negara barat memiliki 

kemampuan produksi sehingga memiliki keunggulan ketimbang negara-negara 

lainnya. Dengan memonopoli karya kreatif – baik itu film, musik, video game, 

atau produk-produk hiburan lainnya – seseorang atau suatu perusahaan dapat 

meraup hingga $300 juta (Burnett 1996:10 dikutip dari Smiers 2009:42). Dengan 

sistem ekonomi yang sudah kapitalistik dengan menggunakan hak cipta sebuah 

perusahaan dapat dengan mudah menentukan harga sebuah produk dan sebuah 

manifestasi ide dianggap sebagai sebuah produk. 

 Namun yang diargumentasikan oleh penulis-penulis diatas tidak pernah 

menyentuh free culture itu sendiri, mereka hanya menjabarkan mengenai opresi, 

baik dari pemerintah maupun korporasi, yang membatasi gerak tenaga kerja 

kreatif melalui hak cipta. Hal ini diakibatkan sudut pandang yang sekedar melihat 

arus utama saja, tanpa melihat seni swadaya  yang tersembunyi di kantong-

kantong komunitas, terlepas dari arus utama. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

berusaha untuk memberikan perspektif yang berangkat dari sosiologi dan terfokus 

pada ranah seni swadaya. Hal ini guna memberikan gambaran proses liberasi 

kultural yang lebih nyata dan mampu dikognisikan dengan mudah. 

1.2 Permasalahan 

Free culture, sebagaimana semua produk kultur yang diimpor, sulit sekali 

untuk ditentukan persisnya kapan ia muncul dan berkembang. Tetapi yang dapat 

kita cari adalah bagaimana hal itu muncul dan berkembang saat telah 

terdomestifikasi di dalam suatu masyarakat dan beradaptasi dengan perangkat 

peraturan dan norma yang sebelumnya telah ada di dalam masyarakat tersebut. 

Dengan adanya peraturan dan norma tersebut, suatu konsep asing akan menemui 

benturan atau oposisi apabila bertentangan, namun free culture sampai saat ini 

dapat dibilang cukup menjamur, bahwa dengan mudahnya mendapatkan akses 

internet sudah cukup untuk memulai sebuah netlabel atau mengunggah data ke 

situs-situs yang menyediakan fasilitas hosting. 
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Peneliti melihat bahwa, sebagaimana sifat free culture pada dasarnya, 

yang seharusnya membebaskan dan memberikan alternatif dari hak cipta yang 

terkesan membelengu tenaga kerja kreatif dalam berkreasi itu menunjukan kesan 

hostilitas. Dengan dasar pemikiran itu peneliti melihat bahwa ada suatu 

perlawanan, meski kecil-kecilan, terhadap industri raksasa yang konon memegang 

monopoli terhadap hak cipta. Asumsi ini diperkuat dengan bagaimana pekerja 

seni harus tawar menawar dalam menghargai karya mereka atau bagaimana “nilai 

royalti hak cipta diputuskan di pasar oleh karena itu daya tawar para seniman 

dengan perusahaan industri-industri kreativitas menentukan pendapatan yang 

diperoleh seniman tersebut dari hak  cipta” (Towse 2003:10 dikutip dari Lessig 

2009:325). Munculnya free culture – khususnya dalam ranah musik swadaya – 

memberikan kesempatan bagi tenaga kerja kreatif dalam memposisikan diri untuk 

bebas dari tekanan-tekanan perusahan industri kreatif tersebut. Hal ini menjadi 

titik awal untuk melihat siginifikasi netlabel dalam ranah musik swadaya, dan 

dengan alasan yang sama menjadi daya tarik peneliti untuk meneiliti mengenai 

Yes No Wave dan bagaimana mereka berlakon di dalam ranah musik swadaya. 

Menariknya, meskipun sebagian besar netlabel yang berbasis di Indonesia tidak 

memiliki pemasukan finansial yang signifikan namun mereka tetap 

mempertahankan ideologi mereka. Mereka memiliki suatu kegigihan yang tidak 

terbatas oleh tembok-tembok finansial melainkan melakukan suatu seakan-akan 

tanpa motivasi self-interest. 

Yang menarik bagi peneliti adalah bahwa, dengan ketenaran yang dimiliki 

oleh para netlabel ini, belum terlihat suatu sosok yang berarti yang muncul dari 

netlabel-netlabel lokal yang sekarang ada dan berkembang. Berbeda dengan scene 

musik swadaya lainnya, yang lebih normatif dan jauh lebih memiliki kualitas 

tangible, netlabel beserta seniman-seniman yang berada dibawahnya terlihat 

seakan-akan tidak menjadi buah bibir yang signifikan di komunitas-komunitas 

yang berada di sekitar peneliti. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi suatu alasan 

untuk pesimistis dalam memulai sebuah netlabel di Indonesia, terutama dengan 

minimnya bahkan ketiadaan laba dari penggunaan ideologi tersebut. Dengan 

alasan ini pula free culture (diasumsikan bahwa netlabel adalah bagian dari free 

culture) terlihat sebagai anak pembangkang konsep normatif dari label pada 
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umumnya, sekecil apapun label itu; bahwa label membutuhkan biaya operasional, 

administrasi, dan aspek-aspek finansial lainnya. Namun bagi netlabel, penggunaan 

internet sebagai mediasi antara label-konsumen memangkas pembengkakan biaya 

dengan keberadaan jasa-jasa gratis yang tersebar di dunia maya. 

Kenyataan bahwa netlabel dan free culture itu ada, dan perlahan-lahan 

berkembang adalah sebuah sinyal bahwa dunia musik, khususnya di Indonesia, 

sedang mengalami transisi menuju era digital dan aturan-aturan lama mengenai 

bagaimana industri itu beroperasi mulai ditantang. Adalah bagaimana mereka 

berusaha untuk mempertahankan diri mereka dari bombardir halang rintang – 

sebagaimana akan dikaji oleh penelitian ini – yang sesungguhnya menentukan 

mereka di dalam skena musik Indonesia. 

1.3 Pertanyaan Permasalahan 

Asumsi diatas memunculkan kategorisasi pertanyaan sebagai berikut: 

 Bagaimanakah free culture sebagai sebuah budaya tanding dalam industri 

musik secara umum dan di Indonesia khususnya?  

 Bagaimanakah posisi free culture dalam gerakan musik swadaya di 

Indonesia? 

 Bagaimanakah free culture mempersepsikan identitasnya sendiri? 

 Bagaimanakah free culture mempertahankan identitas dan keberadaannya  

dalam masyarakat ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Peneliti bertujuan untuk memberikan – paling tidak – sebuah gambaran 

mengenai alternatif yang memungkinkan menjadi salah satu tren bagi masyarakat 

dalam bagaimana kita melakukan pertukaran di masa depan. Di saat pasar bebas 

menjadi hampir satu-satunya metode bagaimana kita melakukan pertukaran dan 

karya seni menjadi komoditas perdagangan, kemunculan free culture ini menjadi 

suatu yang baru dan pantas untuk dilihat dari aspek sosiologisnya bagaimana free 

culture ini memiliki dampak, walaupun dalam cakupan terbatas, dalam konteks 



8 

Universitas Indonesia 

alternatif pilihan selera yang dapat ditawarkan dengan akses yang jauh lebih 

mudah dibandingkan metode-metode penawaran sebelumnya.  

1.5 Signifikasi Penelitian 

1.5.1 Signifikasi Akademis 

 Penelitian dilakukan utamanya untuk menyelesaikan persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana berupa skripsi, namun, peneliti juga berharap bahwa 

dengan melakukan kajian mengenai sosiologi yang lebih kontemporer ini akan 

dapat membuka wawasan sosiologi khususnya di Universitas Indonesia untuk 

menjelajah ranah-ranah di luar subjek-subjek yang telah usang dan repetitif. 

Utamanya penelitian ini akan memberikan sumbangsih terhadap sosiologi seni 

dan kebudayaan serta menjadi suatu studi awal dalam mengembangkan studi 

mengenai free culture yang mulai berkembang di dalam masyarakat. 

1.5.2 Signifikasi Praktis 

 Penelitian ini dalam fungsi praktisnya diharapkan akan menjadi sebuah 

haluan atau rujukan bagi siapapun yang tertarik mengenai free culture dan bebas 

untuk menggunakan atau  menambahkan isi dari hasil penelitian ini. Hasil 

penelitian ini juga akan dibagi kepada pihak objek penelitian, yakni netlabel Yes 

No Wave, sebagai bahan referensi yang mungkin – dengan persetujuan mereka – 

akan diterbitkan di e-zine XEROXED yang merupakan bagian dari situs web Yes 

No Wave.  
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BAB II 

Kerangka Pemikiran 

2.1 Musik Swadaya 

Musik mempunyai hubungan yang erat terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. Sebagai contoh adalah pergerakan industri musik; pada masa resesi 

ekonomi tahun 90an awal di Amerika Serikat, musik grunge seperti Nirvana, 

Pearl Jam, dan Soundgarden yang banyak mengangkat isu perjuangan pribadi 

dalam hidup mulai masuk ke dalam bagian musik arus utama, Indie Rock juga 

menemukan ketenarannya pada masa ini. Keadaan krisis biasanya juga terkadang 

memunculkan karya-karya yang dapat dikatakan tidak lazim, kemunculan punk 

rock di Amerika, Inggris dan Australia yang dimulai pada sekitar tahun 70an – era 

yang sama di mana terjadi krisis minyak global pada waktu itu – sangat kental 

dilatar belakangi oleh ketidakpuasan pada struktur dan kebijakan-kebijakan 

politik, hal ini terlihat dari konten lirik yang diusung oleh kebanyakan musisi 

genre tersebut, satu bagian dari fungsi seni sebagai sarana kritik sosial. Sehingga 

kita dapat mengatakan bahwa musik adalah bagian integral dalam masyarakat.  

Sesuai dengan kenyataan tersebut, terjadi pembentukan kelompok-

kelompok serta komunitas-komunitas yang mengidentitaskan diri mereka dengan 

jenis seni yang mereka sukai. Munculnya gerakan-gerakan seni post modernisme, 

artis grafitti, fan club artis, sub-kultur punk, dan sebagainya hanyalah satu bagian 

kecil dari pengaruh musik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam beberapa 

kelompok – di dalam maupun diluar pekerja seni – bahkan, wawasan seni menjadi 

suatu keharusan dalam pergaulan sehari-hari. Wawasan ini juga yang biasanya 

digunakan oleh seseorang untuk menentukan di mana seseorang berada dalam 

hirarki sosial, bahwa selera musik seseorang dapat menentukan stratifikasi sosial 

mereka. Hal ini banyak sekali dipengaruhi oleh selera peer group dan pada 

dasarnya ada kecenderungan di mana individu yang memiliki latar belakang 

sosioekonomi yang sama akan berkumpul, bagaimana  social class dan peer 

grouping dapat ditentukan dengan selera musik seseorang (baca Johnstone and 

Katz dalam The American Journal of Sociology 1957:563-568). 
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Menggunakan fenomena ini industri musik mulai menciptakan suatu 

pemasaran yang sulit untuk ditolak oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

bagaimana sebuah acara seperti java jazz dapat penuh sesak dengan masyarakat 

kalangan menengah keatas dan konser Radja begitu laris di kalangan menengah 

kebawah.
9
 Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat segmentasi pasar oleh para 

pelaku industri musik yang pada akhirnya memegang kendali atas selera 

masyarakat, mendikte atas apa yang diinginkan. Roszak dalam bukunya The 

Making of a Counter Culture memberikan komentarnya atas kesadaran objektif 

yang dipertanyakan. Bahwa tidak ada suatu yang dapat dikatakan sepenuhnya 

objektif, tidak ada sebuah kesadaran mutlak untuk memilih apa yang sebenar-

benarnya objektif, bebas dari pengaruh eksternal. Industri, khususnya pada bidang 

entertainment, menggunakan kenyataan ini dengan menciptakan suatu  produk 

yang mudah dan murah untuk diproduksi secara massal serta dianggap menarik 

oleh khalayak umum, dengan kata lain lahirlah budaya populer. Dominic Strinati 

berargumen dalam bukunya, Popular Culture, bahwa budaya populer tersebut 

muncul akibatnya anomie dan norma-norma dan moralitas tersebut di 

substitusikan dengan sebuah bentuk yang palsu, yang justru memperkeruh 

keadaan. Diiringi dengan berkembangnya teknologi media dan komunikasi yang 

semakin murah dan tersedia secara luas – yang memperluas jangkauan pemasaran 

– budaya populer ini mendapatkan pasar yang jauh lebih besar baik secara volume 

maupun pendapatan yang pada akhirnya memberikan jalan bagi semacam 

dominasi kultural oleh pihak-pihak tertentu seperti raksasa industri musik yang 

sebuelumny sudah disebutkan. Mudahnya disebarkan budaya massa ini menurut 

Strinati adalah  karena “…setiap orang, terbuka untuk dimanipulasi.” Hal ini 

sejalan dengan pemikiran Rozsak mengenai kesadaran objektif. 

Dominasi industri musik besar terhadap selera masyarakat ini menciptakan 

kegerahan pada beberapa musisi dan penikmat musik tertentu, yang memunculkan 

gerakan untuk lepas dari arus utama dan memunculkan produksi musik yang lebih 

                                                             
9 Info mengenai Java Jazz Festival diambil dari http://bataviase.co.id/node/123493 (diakses pukul 
21.17 pada tangal 12 April 2010 yang mengutip dari Bisnis Indonesia tanggal 9 maret 2010 yang 
menunjukan jumlah penonton hingga 100.000, sedangkan info mengenai band Radja diambil dari 
http://www.radjaband.com (diakses pukul 21.11 pada tanggal 12 April 2010). Dikatakan pada 
situs itu bahwa penjualan tiket konser mereka di Sambas laku hingga 20.000 lembar. 

http://bataviase.co.id/node/123493
http://www.radjaband.com/
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independen. Kemunculan gerakan ini di Indonesia pun sudah mulai muncul pada 

tahun 1970, saat grup band Gypsi
10

 melakukan proses produksi yang sepenuhnya 

independen di iringi pula dengan genre yang cukup berbeda untuk konsumsi 

jamannya yakni art rock (Wulan 2007). Dari sini muncul suatu pemikiran bahwa 

untuk dapat menawarkan suatu alternatif dari arus utama maka musisi perlu untuk 

berusaha sendiri atau lebih dikenal dengan semangat do-it-yourself (DIY) dalam 

bahasa lokalnya lebih sesuai dikatakan swadaya. Konsep  ini didukung oleh 

kemunculannya band-band yang produksi secara swadaya tanpa dipayungi oleh 

sebuah perusahaan yang mendukung atau mengatur secara isi, materi, dan 

finansial dalam hal perekaman maupun pertunjukan. Dalam perkembangannya 

muncul suatu kolektif (yang terdiri dari musisi maupun non-musisi) yang 

menaungi musisi-musisi ber genre alternatif ini dalam sebuah label
11

 independen. 

Menggunakan model independen ini artis diberikan kebebasan lebih dalam 

berkarya ketimbang label major, namun peneliti sendiri menganggap bahwa 

penggunaan frase label independen adalah sebuah misnomer karena bertentangan 

dengan konsep swadaya itu sendiri. Agenda mereka pun tidak dapat disamakan 

semua, baik yang bersikap sebagai oposisi industri musik major maupun sekedar 

menawarkan pengalaman yang berbeda di dalam dunia musik. Namun, dengan 

konsep alternatif ini, musisi independen menciptakan suatu subkultur sendiri yang 

di dalamnya beragam dan dikotakkan ke dalam genre masing-masing. 

Dalam tulisan ini, musik independen – atau lebih sering disebut “indie” – 

lebih tepat rasanya apabila digunakan penamaan musik swadaya karena 

menghilangkan ambiguitas indie yang dewasa ini dimaknakan ganda, yakni 

sebagai genre dan sebagai sebuah gerakan. Musik swadaya pun dipilih karena 

merupakan padanan kata do-it-yourself yang paling mendekati maknanya. Makna 

musik swadaya yang dimaksud oleh penelitipun menjadi luas, tidak terbatas pada 

                                                             
10 Gypsi adalah band art rock yang terdiri dari Chrisye (bass), Gauri Nasution (gitar), Keenan 
Nasution (drum), Tammy (trompet), dan Atut Harahap (vokal).   
11 Label adalah sebutan bagi perusahaan yang memasarkan rekaman dari artis musik tertentu 
yang setuju untuk bergerak dibawah bendera label tersebut (cth. Warner, Sony, Nagaswara, 
Musika, dsb). Biasanya label juga bertanggung jawab dalam memproduksi, mempromosikan, 
mendistribusikan, serta mengurus isu legal seperti hak cipta  suatu rekaman dan/atau artis. 
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satu kelompok tertentu, tetapi lebih mementingkan moda produksinya ketimbang 

genre yang diusung. 

2.2 Free culture 

Free culture ini pada awalnya bermula dari kritik terhadap industri 

software yang mengekang kebebasan konsumen dengan memberikan batasan 

akses konten terhadap produk yang telah dibeli/diperoleh, bahwa satu produk 

hanya dapat digunakan oleh satu orang atau tergantung pada lisensi yang 

dicantumkan. Kritisi ini memunculkan suatu kolektif yang diusung oleh Richard 

Stallman dengan nama Free Software Foundation
12

 (FSF) yang memulai 

merumuskan lisensi GNU
13

 (GNU’s Not Unix) yang di dalamnya mengharuskan 

penulis kode software untuk merilis source code bersamaan dengan software yang 

ditawarkan agar dapat dipelajari oleh para penulis kode lainnya, tentunya dengan 

referensi kepada penulis aslinya (http://www.fsf.org/about/what-is-free-software). 

Konsep ini kemudian mulai digunakan untuk ranah musik rekaman, terutama 

musik rekaman dalam bentuk digital. Dengan kemunculan lisensi Creative 

commons
14

 (CC), musik rekaman digital semakin mudah untuk didefinisikan 

rumusan bagi-pakai untuk konten tersebut. Kendala copyright pada karya seni 

dalam bentuk digital paling tidak berkurang dengan munculnya lisensi ini, bahwa 

dengan tercantumnya logo tersebut orang dapat dengan tenang menggunakan, 

meminjamkan, atau menggubah ulang  karya tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum. 

                                                             
12 Free Software Foundation adalah sebuah lembaga nirlaba yang mengadvokasikan penggunaan 
perangkat lunak yang memenuhi definisi “Free Software” (kebebasan menggunakan program, 
kebebasan mempelajari program, kebebasan mendistribusi ulang program, kebebasan 
mendistribusi hasil modifikasi). Bacaan lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.fsf.org  
13 GNU adalah sistem operasi yang tersedia secara bebas dan gratis yang diprakarsai oleh Richard 
Stallman, seorang programmer amerika yang juga merupakan aktivis perangkat lunak open 
source. Bacaan lebih lanjut dapat ditemukan di http://www.gnu.org  
14 Creative commons adalah kerangka lisensi yang dirumuskan oleh Lawrence Lessig sebagai 
alternatif dari copyright (copyleft) yang dapat  dimodifikasi sesuai kebutuhan pelisensi. Namun, 
upaya ini menuai cukup banyak kritik, salah satunya Joost Smiers yang melihat ini sebagai bentuk 
lain dari copyright karena masih menitik beratkan pada kepemilikan pencipta ketimbang 
kebebasan konsumen. Kritik lain juga datang dari pendukung artlibre. 
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 Free culture pada awalnya mungkin memang ditujukan sebagai suatu 

budaya tanding dari apa yang disebut sebagai raksasa industri dan para pelaku 

monopoli hak paten, namun dalam implementasinya sangat tergantung pada 

adopsi ideologi tersebut, ada suatu kecenderungan multi tafsir. Gerakan free 

culture ini dapat sebagai suatu gerakan baru yang mencoba memberikan 

kebebasan dan keterbukaan terutama dalam ranah informasi digital. Lawrence 

Lessig, salah seorang yang berkontribusi dalam gerakan ini yang cukup ternama 

dengan tulisan-tulisan yang menjadi cikal bakal lisensi “Creative commons” 

(Lessig 2001) serta dikreditkan sebagai pencipta terminologi free culture itu 

sendiri, mencoba membebaskan masyarakat – terutama mereka yang bergerak di 

bidang multimedia on-line – dari jerat lisensi. Fokus Lessig sendiri adalah 

internet
15

 ia mendasari pemikiran ini dengan apa yang disebutnya sebagai 

commons; hal-hal yang bersifat umum. Ia menggunakan konsep lapisan (layer) 

Benkler (lihat 2000:561-563 dikutip dari Lessig 2001:23) untuk menjelaskan 

bagaimana sifat suatu hal dianggap sebagai commons atau bukan. Lapisan ini ada 

tiga: isi (content), kode (code), dan fisik (physical) dan ketiga lapisan itu dapat 

memiliki derajat kendali yang berbeda-beda. Suatu lapangan multifungsi 

misalnya, dapat dikendalikan pada tataran fisik (dibutuhkan uang untuk menyewa 

lapangan tersebut) namun jenis kegiatannya; apa yang dikomunikasikan (isi) dan 

bagaimana kegiatan itu dilakukan; cara mengkomunikasikannya (kode) bebas 

untuk digunakan bagaimanapun juga, pengelola lapangan tidak akan ikut campur 

dalam hal tersebut. Creative commons sendiri (berdasarkan informasi yang tertera 

di situsnya www.creativecommons.org) dibagi menjadi enam jenis lisensi, yakni: 

 Attribution 

Lisensi ini memperbolehkan pengguna karya untuk berbagi 

pakai dan mengadaptasikan karya tersebut dengan 

                                                             
15 Pernyataan ini dikatakannya dalam bukunya Future of Ideas (2001:19) namun, dewasa ini 
konsep awal ini sudah berkembang ke ranah fisik. Pembebasan kode – yang sendirinya adalah 
konsep yang abstrak – pada akhirnya mencapai tafsir di mana proses pembuatan suatu produk 
disamakan dengan pembebasan source code diluar ranah software. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya proyek FREE BEER oleh kelompok desain asal Coppenhagen Superflex (www.freebeer.org) 
dan proyek HOLGA D oleh Saikat Biswas, seorang insinyur desain India 
(http://www.saikatbiswas.com/web/Projects/Holga_D.htm). 

http://www.freebeer.org/
http://www.saikatbiswas.com/web/Projects/Holga_D.htm


14 

Universitas Indonesia 

ketentuan menganggap pencipta karya tersebut 

sebagaimana ditentukan. 

 Atrribution-NoDerivs  

Lisensi ini memperbolehkan pengguna karya untuk berbagi 

pakai karya tersebut dengan ketentuan menganggap 

pencipta karya tersebut sebagaimana ditentukan dan  tidak 

boleh mengubah keaslian di atas karya tersebut. 

 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

Lisensi ini memperbolehkan pengguna karya untuk berbagi 

pakai karya tersebut dengan ketentuan menganggap 

pencipta karya tersebut sebagaimana ditentukan dan  tidak 

boleh mengubah keaslian di atas karya tersebut serta 

menggunakannya untuk kepentingan komersil. 

 Attribution-NonCommercial 

Lisensi ini memperbolehkan pengguna karya untuk berbagi 

pakai karya tersebut dengan ketentuan menganggap 

pencipta karya tersebut sebagaimana ditentukan dan  tidak 

boleh menggunakannya untuk kepentingan komersil. 

 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

Lisensi ini memperbolehkan pengguna karya untuk berbagi 

pakai karya tersebut dengan ketentuan menganggap 

pencipta karya tersebut sebagaimana ditentukan dan  tidak 

boleh menggunakannya untuk kepentingan komersil. 

Pengubahan keaslian diatas karya tersebut boleh 

didistribusikan dengan ketentuan menggunakan lisensi 

yang sama atau serupa. 
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 Attribution- ShareAlike 

Lisensi ini memperbolehkan pengguna karya untuk berbagi 

pakai karya tersebut dengan ketentuan menganggap 

pencipta karya tersebut sebagaimana ditentukan dan 

pengubahan keaslian diatas karya tersebut boleh 

didistribusikan dengan ketentuan menggunakan lisensi 

yang sama atau serupa. 

Pada dasarnya Lessig hanya menekankan pada pembebasan penggunaan 

isi, meski pada awalnya kemunculan lebih kepada pembebasan dari copyright dan 

menfasilitasi kreativitas “bebas.” Lessig berargumen bahwa seiring kita 

menciptakan teknologi yang memudahkan kita untuk “… meleburkan gambar 

bergerak dan suara, serta menambahkan ruang untuk opini dan kesempatan 

untuk menyebarkan kreativitas ke mana-mana. Hukum diciptakan untuk menutup 

teknologi tersebut” (2004: 47). Dalam pemikiran Lessig dibutuhkan pembebasan 

terutama dalam hal kreativitas,  di mana orang dapat membangun diatas karya-

karya yang telah ada. 

Berbeda dengan Lessig yang tetap mendukung adanya copyright, Smiers 

melihat bagaimana terjadi dominasi terhadap seni oleh para raksasa industri yang 

sebelumnya disebutkan. Bahwa untuk sekedar memberikan suatu alternatif dari 

copyright belum cukup, namun butuh suatu revolusi dalam menciptakan 

keberagaman budaya. Berbeda pula dengan Lessig yang lebih membahas 

mengenai kekayaan intelektual yang lebih luas dalam bidang kekaryaan, Smiers 

memiliki tulisan yang spesifik membahas mengenai alternatif dalam industri 

musik itu sendiri. Smiers membahas mengenai bagaimana peran produser – atau 

mungkin lebih tepatnya label – sudah tidak lagi dianggap perlu, bahwa perlu 

pergeseran kekuatan dari indistri rekaman raksasa kepada para seniman itu 

sendiri, bahwa dengan segala pencapaian teknologi kini seniman mungkin hanya 

akan perlu menawarkan karya mereka melalui internet dan diunduh atau 

pemesanan CD (media fisik) melalui media yang sama (2009:343). Bahkan secara 

eksplisit Smiers berargumentasi bahwa lisensi Lessig memberikan kesan 
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ambiguitas mengenai kepemilikan karya, bagaimana suatu harus dibagi namun 

tetap milik pribadi mungkin memang memberikan kesan ketidakpastian terhadap 

bagaimana Lessig memposisikan dirinya dalam free culture ini. Meskipun begitu 

Smiers tetap menganggap bahwa tawaran Creative commons Lessig masih dapat 

digunakan sebagai suatu alternatif dari hak cipta yang tidak fleksibel. 

Dari penjabaran diatas kita dapat mengatakan bahwa free culture adalah 

sebuah pemikiran atau ideologi yang mengasumsikan bahwa karya kreatif perlu 

dibebaskan dari pembatasan-pembatasan penggunaan karya serta memberikan 

pilihan untuk membagi-pakai, membangun kembali, menggabungkan, dan 

memahami isi suatu karya atau karya-karya tanpa menghilangkan atribusi bagi 

penciptanya. Secara keseluruhan, tujuan free culture adalah membangun 

kebebasan dalam menciptakan dan menggunakan karya dalam upaya 

memecahkan batasan-batasan kreativitas. Meskipun definisi idealnya seperti itu, 

kenyataan adalah bahwa  pengadopsian ideologi ini dapat bermacam-macam, dari 

sekedar adanya suatu kecocokan dalam budaya setempat hingga sekedar metode 

yang memudahkan dalam urusan distribusi. 

2.3 Counter Culture/ Budaya Tanding 

Setelah mengkaji tulisan Roszak (1969), counter culture sendiri bukanlah 

sesuatu yang dapat didefinisikan dalam satu kalimat, dalam bukunya ia 

menjabarkan apa yang membuat sesuatu dapat disebut sebagai counter culture. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu budaya atau sub-budaya dijadikan 

sebagai suatu tandingan dari budaya yang disebut sebagai mainstream (arus 

utama). Tentu saja dengan definisi yang penuh ambiguitas itu, counter culture 

(budaya tanding) dapat diperdebatkan secara substanstif makna tersebut. Dalam 

buku Andrew Heath dan Joseph Potter “The Rebel Sell (diterjemahkan oleh 

publikasi Antipasti sebagai Radikal Itu Menjual)” budaya tanding ini dibahas ke 

arah perlawanan terhadap budaya kapitalisme dan industri manufaktur yang – 

dalam kritik akhirnya – budaya tanding ini hanya menciptakan pasar baru yang 

kembali digunakan oleh kapitalisme dan industri manufaktur itu pada akhirnya di 

mana hal tersebut bertentangan dengan maksud budaya tanding pada awalnya. 
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Bahwa pada akhirnya terjadi perlawanan dan kooptasi saja, dan solusi untuk 

menciptakan budaya tanding harus memiliki pemikiran yang matang. Salah satu 

contoh yang diberikan oleh Heath dan Potter adalah pembudidayaan dan 

konsumsi sayur-mayur organik yang memiliki harga mahal sebagai “... salah satu 

kekuatan utama yang mendorong kembalinya struktur kelas yang nyaris 

aristrokratis sifatnya di AS” (2004:192).  

Roszak menekankan kajiannya pada budaya teknokrat dan perlawanan 

terhadapnya oleh anak-anaknya sendiri, atau lebih tepatnya generasi mudanya. Ia 

melihat pola bagaimana budaya tanding ini muncul akibat pembangunan 

kebijakan yang dimonopoli oleh teknokrasi – yang didominasi oleh orang dewasa 

– serta kepentingannya. Dalam tataran ini ia melihat bagaimana signifikasi kaum 

muda dalam “memprotes ekspansi teknokrasi” (1969:22). Ada pengungkapan 

bahwa meskipun budaya tanding itu ada, namun selalu menghadapi tembok sosio-

politik di mana perlawanan yang mereka lakukan tidak akan tanpa kendala. Selain 

itu ia juga menekankan konteks yang terkandung di dalam sebuah budaya tanding, 

hal ini dicontohkannya menggunakan Zen, sebuah metode pencapaian pencerahan 

melalui meditasi yang merupakan salah satu derivasi agama Budha. Hal ini dilihat 

sebagai suatu spiritualisme alternatif apabila ditinjau dari tradisi judeo-kristiani 

bagi sebagian besar warga Amerika Serikat, namun suatu yang biasa-biasa saja 

apabila kita melihat budaya timur terutama di Cina dan Jepang yang merupakan 

asal spiritualisme ini (1969:131-137). Atas dasar itu, spiritualisme “baru” sebagai 

budaya tanding di satu budaya akan sangat berbeda apabila diimplementasikan di 

budaya lain; sifat subjektif dan kontekstual dari budaya tanding. 

2.4 Budaya Massa dan Budaya Populer 

 Untuk menjelaskan budaya massa dan budaya populer perlu dimengerti 

mengenai perbedaan kedua konsep ini. Pada dasarnya budaya populer dan budaya 

massa memiliki kaitan yang erat, bahwa kedua hal tersebut terikat pada 

kegemaran khalayak luas. Budaya populer ini muncul sebagai produk-produk 

kultural yang mudah untuk diterima oleh masyarakat; populis, berbeda dengan 

budaya tinggi yang diperuntukan untuk elitis dan para budayawan. Budaya massa 



18 

Universitas Indonesia 

disisi lain adalah budaya populer yang “dihasilkan melalui teknik-teknik industrial 

produksi massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak 

konsumen massa” (Strinati 1995:36). Ia mengambil dari pernyataan MacDonald 

bagaimana budaya massa adalah pemaksaan budaya kelas atas untuk dikonsumsi 

oleh kelas bawah, sebuah ”Budaya tinggi yang diturunkan nilai dan, dengan 

demikian, menjadi salah satu instrumen dominasi politis” (MacDonald 1957: 60 

dikutip dari Strinati 1995:35).  

Strinati melihat teori budaya massa dan budaya populer sebagai suatu yang 

berkaitan erat dengan amerikanisasi – paling tidak sebagai orang inggris, bahwa 

asal budaya massa itu sendiri adalah amerika serikat. Dalam kajiannya ia 

memposisikan inggris sebagai “korban” hasil amerikanisasi, terutama 

pengaruhnya dalam budaya kelas pekerja yang mengalami pergesaran di kalangan 

muda pada masa itu. Dari sudut pandang beberapa kaum intelektual dan “maestro 

seni” di inggris melihat bahwa ada invasi kebudayaan yang lambat laun mengikis 

suatu yang dianggap sebagai ke “inggris” an mereka. Strinati melihat dari 

kacamata-kacamata Hoggart, Hebdige, Orwell, dan sebangsanya. Disini mereka 

mengomentari invasi budaya amerika seperti milk bar, jaket kulit, sub kultur jazz, 

dan pergeseran nilai-nilai kesatriaan sebagai suatu ancaman (1995:51-73). Strinati 

sendiri berpendapat bahwa budaya populer pada masa itu hanya dilihat melalui 

kacamata elitis sehingga terjadi suatu kontradiksi selera. Bahwa ada semacam 

perbedaan persepsi antara para elitis dengan mereka yang sebenar-benarnya 

menjalani gaya hidup budaya massa tersebut, karena sesungguhnya kaum elitis 

hanyalah segelintir orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi target pasar 

budaya massa (1995:74).  

Namun, membicarakan mengenai budaya populer tentu membutuhkan 

referensi Mazhab Frankfut karena, dapat dikatakan bahwa teori mereka tentang 

kapitalisme modern membuka wacana yang lebih dalam mengenai pembahasan 

budaya populer. Sebagaimana telah disebutkan di atas kaitan antara budaya 

populer dan industrialisasi sangat erat dalam menghasilkan budaya massa, hal ini 

dikemukakan oleh Mazhab Frankfurt.  
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Bagaimana kekuatan produktif kapitalis mampu menghasilkan kemakmuan yang 

berlimpah melalui produksi sia-sia … Oleh karena itu, orang bisa secara tidak 

sadar berdamai dengan sistem kapitalis, menjamin stabilitas dan 

kesinambungannya. Bangkitnya perusahaan-perusahaan  monopoli kapitalis dan 

maupun manajemen negara yang rasional dan efisien dalam perekonomian dan 

masyarakat, telah menjalankan fungsi menanamkan proses ini lebih dalam lagi  

(Strinati 1995:104).  

Butir penting dalam mazhab Frankfurt yang perlu diangkat adalah konsep 

mereka mengenai fetisisme komoditas dan industri budaya.  

Industri budaya sendiri mencerminkan konsolidasi fetisisme modern dominasi 

asas pertukaran dan meningkatnya kapitalisme monopoli negara. Industri 

budaya membentuk selera dan kecenderungan massa sehingga mencetak 

kesadaran mereka dengan cara menanamkan keinginan mereka atas kebutuhan-

kebutuhan palsu. Oleh karena itu, industri budaya berusaha mengesampingkan 

kebutuhan-kebutuhan riil atau sejati,  konsep-konsep atau teori-teori alternatif  

radikal, serta cara-cara berpikir dan tindak oposisional politis. Industri budaya 

sangat efektif dan menjalankan hal ini hingga orang sampai tak menyadari apa 

yang tengah terjadi.  

(ibid. 1995:107) 

Strinati juga mengatakan – berdasarkan Adorno – bahwa industri budaya 

ini bukanlah budaya massa, budaya massa lebih dilihat terorientasi pada 

konsumen itu sendiri, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam tanggung 

jawab proses reproduksi budaya. Industri budaya lebih ditekankan pada massa 

sebagai “...objek kalkulasi, bagian dari alat” (Adorno 1991:85 dikutip dari Strinati 

1995:109) peran masyarakat disini hanyalah sebagai objek penderita. Industri 

budaya murni sebagai elemen yang meleburkan, mereproduksi, dan 

mendistribusikan budaya. Hal ini menunjukan bahwa budaya massa ini – menurut 

mazhab frankfurt – adalah apa yang kita sebut sebagai budaya konsumtif: 

bagaimana kebutuhan sekunder dan tersier bergeser menjadi kebutuhan primer. 
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2.5 Identitas 

 Menurut Ritzer (2005) identitas dalam llmu sosial dapat dibagi menjadi 

tiga: identitas sosial, identitas pribadi, dan identitas kolektif. Identitas sosial 

merupakan adalah konsep fondasi karena mendasar dan merupakan derivasi dari 

peran sosial seperti, polisi, dokter, atau ibu, atau dapat juga sebagai kategori yang 

lebih luas seperti gender, ras, etnis, atau kategori nasional. Dalam interaksi 

identitas sosial dapat diberikan ataupun diakui, namun pengakuan identitas atau 

identitas diri lebih dianggap sebagai identitas pribadi. Namun, terkadang identitas 

pribadi dan identitas sosial seringkali berbeda dalam artian, identitas sosial yang 

tidak sesuai dengan konsep diri; kompromi atas ide konsepsi akan diri sendiri dan 

informasi dunia sosial yang menghasilkan penangkapan ketegangan sosial 

diantara identitas sosial dan identitas pribadi pada seorang individu. 

 Laughley (2006), memiliki pandangan secara lebih spesifik, mengatakan 

bahwa musik memiliki hubungan yang khusus dengan identitas diri (self-identity), 

bahwa ada “identitas konsumen yang diciptakan dan dipentaskan melalui praktek 

sosial dan budaya yang kembali mengubah identitas individu yang berada di 

dalam suatu kelompok, dan pada akhirnya kelompok itu sendiri” (Laughley 

2006:104). Namun identitas diri ini, serta kebebasan pemilihan musik yang 

didasari oleh identitas individu sangat tergantung pada dinamika di dalam sebuah 

peer group yang menentukan musik apa yang bagus atau tidak (2006:106). Satu 

sumbangsih yang paling menarik terhadap identitas adalah dari Zygmunt Bauman 

(1996 diambil dari Laughley 2006) mengenai identitas dalam postmodernisme. Ia 

mengkategorikan beberapa tipe konstruksi identitas dalam perspektif postmodern; 

sang pejalan (stroller), sang pengembara (vagabond), sang pelancong (tourist), 

sang pemain (player).  

Sang pejalan cenderung berjalan-jalan dan mengunjungi berbagai macam 

multimediascape (ranah multimedia). Sang pengembara adalah orang asing yang 

tidak perah memiliki identitas lokal karena kurangnya tempat tinggal yang pasti 

yang menuntutnya untuk memiliki kehidupan dan karir yang mobile (1996:29). 

Sang pelancong akan mencari suatu yang bersifat baru dalam usahanya 

melarikan diri dari runtinitas hidup sehari-hari. Terakhir, sang pemain adalah 
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sosok yang rela menerima dan menjalankan aturan main dari berbagai 

permainan hidup atau kesempatan hidup dalam pencariannya terhadap kenaikan 

pangkat dan sukses. 

(Laughley 2006:105).  

Pemetaan identitas ini sebenarnya memandang identitas sebagai suatu 

aspek yang sangat individalistis. Ini mengesankan bahwa identitas merupakan 

pemaknaan diri seseorang yang egois, diri dimaknakan secara utuh hanya untuk 

kepntingan pemuasan dirinya. Apabila kita kaitkan dengan pemikiran Li (2003, 

2004) yang dikemukakan oleh Rudyansjah (2009). Disini kita dapat melihat tipe 

identintas pemain Bauman yang dibangun secara lebih orientasi-politis. 

[…] Identitas adalah satu artikulasi dari upaya memosisikan diri dengan 

mempertimbangkan peluang-peluang yang dimiliki. Dengan demikian, 

konstruski jati diri seorang pelaku dan pelaku lain (construction of self and 

other) senantiasa selalu berkaitan dengan persoalan relasi kekuasaan.   

(Rudyansjah 2009:243) 

 Dari penjelasan diatas, peneliti paling tidak terlah memberikan gambaran 

dasar yang dapat menjadi titik tolak analisis mengenai identitas di dalam 

penelitian ini. Bahwa terlihat disini bahwa identitas pribadi tidak pernah dapat 

lepas dari identitas kolektif dan sosial, karena adanya semacam mekanisme revisi 

dalam diri individu yang menegosiasikan dan mengkompromi konsep ideal 

dengan feedback lingkungan. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

 Dari penjabaran konsep di atas kita dapat menarik sebuah kerangka 

konseptual di mana musik swadaya, free culture, budaya tanding, budaya populer, 

dan identitas berkonvergensi untuk menciptakan sebuah alat analisa yang nantinya 

akan membantu peneliti dalam menganalisa data temuan. Untuk memudahkan 

pemahaman mengenai kerangka konsep ini, peneliti menyajikan bagan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Analisa Free culture dan Musik Swadaya 

 Bagan diatas dapat merepresentasikan alur pemikiran peneliti, disini kita 

dapat melihat konsep-konsep yang telah dijabarkan peneliti sebelumnya, dan 

terlihat bahwa terdapat beberapa irisan dan hubungan antar konsep. Lingkaran-

lingkaran diatas yang mengandung konsep-konsep memiliki ketebalan yang 

berbeda-beda, ini merepresentasikan bagaimana suatu elemen dapat dipenetrasi 

oleh elemen-elemen asing ketebalannya merepresentasikan pertahanannya dari 

elemen asing; eksklusivitas yang menjaring isi yang akan masuk. Secara spesifik: 

free culture diadopsi oleh musik swadaya, yang sebenarnya memiliki 

kecenderungan eksklusif. Dengan mempenetrasi musik swadaya, free culture juga 

menembus ranah budaya populer yang juga menaungi musik swadaya itu sendiri. 

Budaya populer sendiri bukanlah suatu hal yang sulit ditembus karena apapun 

yang dianggap populer dan memiliki tingkat konsumsi yang cukup signifikan, hal 

itu akan dapat menjadi bagian budaya populer. Namun free culture sendiri, 
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dengan karakteristik khasnya, membawa sifat-sifat yang diasumsikan dapat 

menjadi budaya tanding bagi budaya populer dan musik swadaya khususnya. Oleh 

karena itu penetrasi free culture ke dalam musik swadaya akan mungkin 

menciptakan sebuah identitas baru sebagai suatu produk sampingan free culture 

itu sendiri. Perlu dicatat bahwa meskipun free culture ini diadopsi oleh seseorang 

dalam dunia musik swadaya, namun kenyataan bahwa pengadopsian ini dapat 

berlangsung adalah bentuk penetrasi dari ideologi free culture itu sendiri kepada 

pengadopsinya, peneliti melihat penetrasi ini dari sudut pandang free culture itu 

sendiri, bukan musik swadayanya. 

Sebagai catatan tambahan kerangka konseptual ini sangat penting dalam 

usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebelumnya, maka itu, 

kerangka konseptual ini akan berangkat dari asumsi-asumsi – berdasarkan 

konsep-konsep yang ada – yang telah peneliti tuliskan. 
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BAB III 

Metodologi 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah bagian penting dalam proses penelitian dengan 

tujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan bagi penemuan kebenaran 

yang objektif dan menjaga agar pengetahuan serta pengembangannya bernilai 

ilmiah. Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif hal tersebut 

dilakukan karena peneliiti berusaha menggali mengenai apa itu free culture dan 

implementasinya dalam musik swadaya, khususnya di Indonesia. 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

 Peneliti menggunakan pendekatan penilitan kualitatif, hal ini dikarenakan 

topik bahasan yang dilakukan oleh peneliti, yakni studi budaya, lebih cocok 

dilihat menggunakan kacamata kualitatif. Penilitian kualitatif sendiri dapat 

didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan atau 

menganalisa individu, kelompok-kelompok, organisasi, komunitas, atau pola-pola 

interaksi sosial (Johnson Jr. 2002: 211). 

3.1.2 Tipe Penelitian  

Suatu penelitian dapat dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe penelitian 

(Neumann 1997:20), yaitu berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan 

teknik pengumpulan yang digunakan. Menggunakan pengklasifikasian milik 

Neumann ini peneliti sendiri mengkategorisasikan tipe penelitian ini sebagai 

berikut :  

3.1.2.1 Berdasarkan tujuan  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran mengenai free 

culture di Indonesia dan bagaimana ia bisa menjadi alternatif di dalam musik, 

terutama musik swadaya.  
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3.1.2.2 Berdasarkan manfaat  

Tipe penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian akan memberikan 

suatu gambaran mengenai free culture kepada siapa saja yang memiliki akses 

terhaadap skripsi ini. Baik sebagai referensi akademisi maupun untuk orang awam 

yang sekedar ingin tahu mengenai topik tersebut. 

3.1.2.3 Berdasarkan dimensi waktu  

Apabila dilihat berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke 

dalam penelitian cross sectional study. Cross sectional study (Kountor 2003:106) 

adalah salah satu metode penelitian deskriptif di mana informasi yang 

dikumpulkan hanya pada suatu saat tertentu. Begitu juga dengan penelitian ini, di 

mana proses pengumpulan data dilakukan dalam waktu singkat (sekitar satu 

bulan) dan dilanjutkan dengan proses penyelesaian pengolahan data.  

3.1.2.4 Berdasarkan teknik pengumpulan data  

Data Primer  

Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan dan wawancara baik wawancara bebas, maupun wawancara 

mendalam. Peneliti mendatangi MES56 serta mengikuti beberapa acara seni yang 

diselenggarakan pada  waktu peneliti berada di Yogyakarta. Sedangkan untuk 

wawancara, peneliti melakukan wawancara bebas, yang menurut definisi 

Koentjaraningrat, adalah wawancara yang tidak mempunyai pusat tetapi 

pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok ke pokok yang lain,sedangkan data 

yang terkumpul dari suatu wawancara bebas itu bersifat beraneka ragam 

(1990:139). Wawancara dilakukan dengan para tokoh-tokoh yang berkecimpung 

baik di dunia musik swadaya maupun mereka yang berhubungan dengan free 

culture baik disadari maupun tidak.  

Selain wawancara bebas, peneliti juga melakukna wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam identik dengan wawancara berfokus. Wawancara berfokus 
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adalah wawancara yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai 

struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok tertentu. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur (Malo dan Trisnaningtias 

1989:139), yaitu dilakukan dengan pedoman wawancara, tetapi pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan berkembang sesuai dengan kondisi 

lapangan.wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan 

berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau 

pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu 

wawancara berlangsung. Peneliti mewancarai informan dengan berpedoman pada 

pedoman wawancara tapi seringkali perbincangan mengarah kepada topik-topik 

baru yang lebih menarik dari asumsi peneliti sehingga peneliti mengambil data-

data yang dirasa lebih menggambarkan free culture ketimbang yang peneliti telah 

sediakan dalam pedoman wawancara. 

Data Sekunder  

Selain melakukan wawancara mendalam sebagai data primer, peneliti juga 

mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti buku, karya akademis, 

browsing internet sebagai data penunjang data primer. 

3.2 Informan 

 Informan ditentukan dengan kriteria mengerti mengenai permasalahan free 

culture  dan memang dari awalnya peneliti sudah menentukan untuk memilih Yes 

No Wave sebagai subjek penelitian serta Wok The Rock sebagai informan kunci. 

Kebetulan peneliti mengenal seorang teman dari FISIP Universitas Indonesia 

yang juga bekerja di bidang seni, yang bekerja sebagai tim riset organisasi seni 

visual Ruang Rupa di jakarta. Teman inilah yang memperkenalkan peneliti 

kepada informan tersebut. Dari informan kunci peneliti mulai menemukan 

informan-informan lainnya dan semakin mendalami skena free culture di 

Indonesia pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya. Peneliti sengaja memilih 

informan-informan yang – menurut peneliti – dekat dengan dunia atau paling 

tidak pernah bersinggungan dengan free culture, baik disadari oleh mereka 

maupun tidak. Informan Rully Shabara misalnya, ia tidak pernah mendeklarasikan 
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dirinya mendukung free culture namun dari bagaimana ia mempromosikan 

karyanya dan juga sudut pandangnya terhadap seni secara keseluruhan, ia 

sebenarnya menjalankan  perilaku yang mendukung free culture. Hal inilah yang 

membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan wawancara dengannya. Nuraini 

Juliastuti sebagai direktur Kunci Cultural Studies menjadi acuan peneliti karena 

telah melakukan studi-studi awal mengenai free culture, sehingga akan sangat 

membantu peneliti dalam memperkaya data. Ababil Ashari sebagai pendiri 

Tsefula/Tsefuelha Records sangat direkomendasikan oleh Wok, sebagai pendiri 

netlabel serta berkecimpung dalam dunia free culture sehingga menjadi asset 

penting bagi peneliti. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Yogyakarta dipilih oleh peneliti karena merupakan tempat di mana markas 

Yes No Wave berada. Selain itu Yogyakarta, yang tidak terlalu metropolis, akan 

dapat memberikan gambaran yang lebih terfokus mengenai fenomena free culture. 

Memang, hal ini sepertinya membuat penelitian menjadi seakan-akan 

tersimplifikasi, namun, apabila informasi yang didapatkan terlampau beragam dan 

luas peneliti merasa bahwa inti dari penelitian akan terpecah dan hilang. Jogja 

juga, sebagai satu situs seni kontemporer memberikan gambaran yang tepat bagi 

peneliti untuk melihat suatu budaya dalam kondisi yang sangat mendukung. 

Keberadaan ISI (Institus Seni Indonesia) yang berada di daerah Parang Tritis 

banyak sekali mewarnai budaya seni di Yogyakarta, setiap malam biasanya selalu 

ada pentas di Malioboro, baik dari ISI maupun dari komunitas-komunitas seni 

lainnya. Kebetulan peneliti sempat melihat satu pertunjukan untuk bantuan papua. 

 Lingkungan yang memiliki kekayaan budaya ini membuat penelitian 

bukan hanya menarik, tetapi juga memberikan kenyamanan pada peneliti. Namun, 

dengan segala kenyamanannya Yogyakarta adalah salah satu  kota yang tidak 

memiliki transportasi umum yang cukup memadai. Hal tersebut menjadi sesuatu 

yang paling sulit bagi peneliti dalam masalah mobilitas. Ini menjadikan peneliti 

sangat tergantung dengan TransJogja, dan selama disana selalu menggunakan  

Lepas dari Yogyakarta bukan kota yang besar, tetapi untuk berjalan kaki kemana-
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mana bukan suatu pilihan yang paling efisien. Tetapi diluar itu, selama mengerti 

jalur dan pemberhentian TransJogja itu sendiri menjelajahi Yogyakarta menjadi 

cukup mudah. 

3.4 Proses Penelitian 

 Penelitian terhadap free culture dan musik swadaya ini muncul tidak 

secara langsung, dari awal memang peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

permusikan swadaya namun baru mulai condong kepada free culture saat 

menemukan kenalan dari Ruang Rupa – yang juga kuliah di FISIP – yang kenal 

dekat dengan kurator netlabel Yes No Wave, meskipun telah mengetahui 

keberadaan netlabel tersebut untuk cukup lama dan tertarik pada free culture 

untuk waktu yang cukup lama pula, koneksi itulah yang mendorong peneliti untuk 

memulai penelitian tersebut. Katalis utama bagi peneliti – sebagaimana telah 

dituliskan sebelumnya – adalah bagaimana peneliti bertemu dengan seorang  

siswa SMA dari kalimantan di dunia maya. Pada awalnya peneliti sebenarnya 

ingin menggali mengenai sebuah komunitas free culture, namun karena untuk 

memfokuskan kepada komunitas yang peneliti sendiri rasa antara ada dan tiada, 

peneliti memutuskan untuk melihat free culture yang diterapkan pada musik 

swadaya 

Untuk memulai penelitian cukup sulit karena peneliti pada saat peneliti 

baru sampai di Yogyakarta, peneliti masih menumpang tinggal di kosan teman 

yang berada Kaliurang, jauh dari pusat kota. Berhubung peneliti tidak memiliki 

kendaraan dan kendaraan umum sangat sulit didapatkan peneliti mencari tempat 

tinggal yang kira-kira mudah untuk transportasi menuju tengah kota. Untuk itu 

peneliti menghabiskan waktu beberapa mencari kos-kosan yang kira memiliki 

akses yang dekat dengan jalan raya dan terutamanya TransJogja, karena seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, merupakan moda transportasi utama peneliti selama 

di. Yogyakarta.   

Peneliti pertama-tama melakukan wawancara dengan pendiri netlabel Yes 

No Wave: Wok The Rock, setelah beberapa kali menghubungi informan untuk 

menentukan waktu pertemuan, akhirnya ditentukan bahwa wawancara dilakukan 
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pada tanggal . Wawancara dilakukan di teras MES56, diluar galeri seni visual 

(fotografi) kontemporernya di jalan Nagan Lor no. 17, tempat ini berlokasi di 

dekap pasar sari, yang pada saat itu sudah rata dengan tanah. Hal ini membuat 

peneliti cukup kebingungan saat mencari lokasi penelitian tersebut.  Pada 

dasarnya MES56 hanya sebuah rumah yang ruang tamunya diubah menjadi 

sebuah galeri seni. Pada saat itu ruangan itu kosong, hanya beberapa instalasi 

mosaik foto terpampang di tembok-tembok ruangan tersebut, namun dengan 

keadaan lampu dimatikan sehingga kurang jelas untuk benar-benar 

memperhatikan karya-karya tersebut. Pada hari itu kebetulan tidak ada kegiatan – 

atau memang peneliti datang terlampau pagi, sehingga keadaan di MES 56 sangat 

sepi, kedatangan peneliti disambut oleh ruangan kosong dan gelap, hanya setelah 

beberapa lama seseorang keluar dari ruang belakang untuk memberi tahu bahwa 

informan sedang keluar. Di ujung ruangan terdapat sebuah kursi dan meja tempat 

peneliti duduk menunggu informan datang, tak lama kemudian muncul seekor 

anjing mengendus-endus – sepertinya dia penasaran pada orang asing yang tiba-

tiba masuk ke daerah kekuasannya – dan kemudian duduk menemani peneliti 

hingga informan datang. Menarik memang, bahwa syarat untuk bekerja di MES56 

ataupun Kunci di sebutkan bahwa pekerjaan ini adalah untuk mereka yang tidak 

boleh takut anjing. Berbicara dengan wok memberikan peneliti suatu gambaran 

mengenai kehidupan seniman yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk seni. 

Kenyataannya adalah meskipun sering dipandang buruk oleh masyarakat, 

terutama dengan gaya hidup dan penampilan yang untuk beberapa orang dapat 

dikatakan urakan namun mereka adalah salah satu pejuang budaya yang 

menciptakan keragaman di dalam masyarakat. 

Untuk bertemu dengan informan pertama tersebut peneliti tidak 

mengalami  kesulitan yang terlalu berat, hanya saja membutuhkan waktu yang 

tepat untuk menyesuaikan jadwal dengan informan. Kesibukannya membuatnya 

sedikit sulit untuk ditemui. Dari perbincangan dengan informan inilah peneliti 

mampu mendapat jaringan dengan Nuning, Rully, dan Ababil. Karena MES 56 

bersebelahan dengan kantor Kunci Cultureal Studies maka peneliti tidak perlu lagi 

repot mencari Jalan Nagan Lor No. 17 untuk kedua kalinya. Sebelumnya peneliti 

sebenarnya sudah bertemu dengan Nuning, hanya saja pada saat itu Kunci sedang 
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mengerjakan proyek penerjemahan buku mengenai free culture. Dari situ peneliti 

menemukan banyak sekali sudut pandang berbeda mengenai free culture dan 

keberadaannya di Indonesia. Ruangan Kunci adalah sebuah perpustakaan yang 

berisikan buku-buku, jurnal-jurnal, dan teks lainnya yang berhubungan dengan 

studi kultural. Untuk wawancara dengan Ababil pada awalnya akan dilakukan 

pada saat peneliti pulang ke Jakarta namun, karena informan sedang sangat sibuk 

maka ia menawarkan untuk diwawancara melalui internet saja. 

Di sela-sela wawancara peneliti juga berkeliling melihat skena musik 

swadaya di Jogja, salah satunya adalah ke acara Yes No Klub itu  yang 

diselenggarakan oleh Wok dan teman-temannya, acara tersebut sangat minimalis, 

hanya diterangi dengan lampu neon biru yang diletakan di pinggir “panggung” 

tempat penampilan band – yang sesungguhnya bukan panggung tetapi hanya batas 

imajiner antara pemain dan penonton. 

3.6 Keterbatasan penelitian 

 Keterbatasan yang dialami peneliti adalah untuk beberapa informan 

berhalangan untuk diwawancara, kebetulan Lelani Hermiasih (salah satu artis 

dalam roster Yes No Wave)  atau lebih dikenal dengan pseudonymnya Frau, yang 

juga kuliah di antropologi UGM, sedang KKN (Kerja Kuliah Nyata) di luar pulau 

Jawa. Peneliti juga awalnya berencana untuk mewawancarai Wikimedia namun 

tidak mendapatkan tanggapan. Keterbatasan lainnya adalah karena waktu dan 

dana yang terbatas, lokasi penelitian yang berada di luar Jakarta menyebabkan 

pengeluaran biaya tinggal menjadi meningkat. Selain biaya, Yogyakarta memang 

memiliki alur kerja yang lamban, dan oleh karena itu transportasi umum pun 

sangat terbatas. Moda transportasi peneliti menggunakan TransJogja, yang – 

meskipun memadai – tidak memiliki efektifitas yang diharapkan oleh peneliti 

(armada bus tidak muncul sesering itu, persebaran lokasi halte yang masih sangat 

terbatas, dsb.) dan tanpa kendaraan pribadi luas cakupan daerah yang dapat 

didatangi tidak terlalu mudah untuk dicapai. Pengetahuan peneliti yang minimal  

mengenai kota Jogjakarta (meski diatasi setelah beradaptasi selama beberapa hari) 

juga menjadi kendala pada awal kedatangan peneliti. 
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BAB IV 

Temuan : Sekedar Deskripsi dan Cerita 

 Pada bab ini peneliti akan mencoba menjabarkan temuan-temuannya 

selama melakukan penelitian di lapangan, mulai dari lokasi hingga pernyataan-

pernyataan informan yang sekiranya membantu peneliti dalam menemukan 

jawaban dari pertanyaan penelitian. Dengan pemikiran itu, di sini peneliti akan 

mengangkat tiga tema aspek penting, yakni deskripsi free culture itu sendiri, 

budaya tanding, dan identitas. Hal ini dilakukan guna menjaga konsistensi 

penulisan laporan penelitian dengan pertanyaan permasalahan. 

4.1 Yogyakarta 

 Yogyakarta, seperti yang hampir semua ketahui terletak di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan berada di Jawa Tengah. Yogyakarta memiliki luas 

tanah 3,250 hektar dan mayoritas industri berupa industri sedang. Secara umum 

kota tersebut dianggap sebagai kota kerajaan keraton jogja, terkenal akan 

gudegnya, dan merupakan kota pelajar. 

 Namun ada satu hal yang mungkin tidak semua orang ketahui, bahwa 

Jogjakarta sebagai kota seni tidaklah sebagai kota seni tradisional, tetapi justru 

lebih dikenal sebagai kota seni kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran 

turis mancanegara yang secara spesifik mencari budaya urban kontemporer di 

Jogjakarta.  

“Kontermporer ada di sini, kenapa bule-bule banyak suka kesini, yang suka 

eksperimental musik. Itu di sini, karena seni kontemporer ada di sini.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

 Banyaknya komunitas seni kontemporer secara jelas mendukung 

kenyataan tersebut, hal ini akan dibahas lebih lanjut di bahasan selanjutnya. 

Kebetulan pada saat penelitian sedang ada acara ART|JOG|10 atau Jogja Art Fair 

2010, yang menjadikan acara itu begitu menarik adalah bahwa karya-karya yang 
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di tampilkan di sana pernah peneliti lihat sebelumnya di museum seni modern di 

Brisbane, Australia dan memang seniman yang mengeksebisikan karyanya adalah 

orang yang sama. Ada beberapa seniman domisili Jogja yang memang diakui 

secara internasional, Eko Nugroho
16

 salah satunya. Sulit memang untuk 

mengetahui darimana asal mula ketertarikan masyarakatnya terhadap budaya 

kontemporer, atau bagaimana skena ini bisa meluas hingga tataran internasional. 

 Hal lainnya adalah banyaknya pendatang, melalui observasi peneliti pada 

beberapa usaha rumah makan (terutama di daerah penginapan peneliti di jalan 

Taman Siswa) yang dimiliki oleh pendatang, terutama Sunda dan Minang dan 

angka ini memang cukup signifikan. Keberagaman ini mungkin dikarenakan 

banyaknya perguruan tinggi di Jogjakarta (tercatat 23 perguruan tinggi oleh BPS 

Yogyakarta). 

4.2 Jalan Nagan Lor no. 17: Ruang MES 56, Yes No Wave Music, dan Kunci 

Cultural Studies Center 

 

Gambar 4.1 Tampak depan Jl. Nagan Lor no. 17 (Sumber: NAFAS http://universes-in-

universe.org/eng/nafas/articles/2010/yogyakarta_after_the_boom/photos/12_ruang_mes_56) 

                                                             
16 Eko Nugroho adalah seniman visual asal Jogja 

http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2010/yogyakarta_after_the_boom/photos/12_ruang_mes_56
http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2010/yogyakarta_after_the_boom/photos/12_ruang_mes_56
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MES56 merupakan sebuah organisasi nirlaba yang terfokus pada seni 

visual, khususnya fotografi, organisasi ini dibangun pada 28 februari 2002. 

Tujuan utama organisasi ini adalah mengeksplorasi fotografi kontemporer, baik 

dalam teori maupun praktek; mengembangkan wacana dalam ranah fotografi 

kontemporer. Organisasi ini terletak di jalan Nagan Lor no. 17 yang juga 

merupakan markas Yes No Wave dan Kunci Cultural Studies Center. Ketiga 

organisasi ini pun memiliki hubungan yang cukup harmonis; salah satu 

hubungannya adalah bagaimana Ruang MES 56 pernah digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan awal-awal Yes No Klub. Namun, penyelanggaraan  

Yes No Klub di MES 56 tidak mencapai keberlangsungan, hal ini dikarenakan 

banyak protes oleh warga sekitar. Pada akhirnya Yes No Klub dilanjutkan 

penyelenggaraannya di Jogja National Museum, di sebuah ruangan di dalam 

kompleks museum tersebut. Peneliti pun sempat mendatangi event tersebut, waktu 

itu sedang berlangsung NEXT TRASH #2 dengan musisi-musisi noise 

eksperimental.  

 

Gambar 4.2 Lokasi Jl. Nagan Lor no. 17 dan Organisasi Seni di Sekitarnya (kotak-kotak 

berangka) (sumber: IVAA) 
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Tempat ini terletak di daerah keraton yang memang cukup banyak 

organisasi seni, beberapa diantaranya adalah Jogja Galery, Papermoon, Kedai 

Kebun Forum, Langgeng Art Foundation, iCan/KINOKI, IVAA (Indonesian 

Visual Art Archive) dan Rumah Seni Cemeti. Fakta ini  menciptakan suasana 

yang cukup kondusif bagi inovasi dan penghasilan karya seni. Jarak dari Nagan 

Lor No. 17 ke IVAA juga tidak jauh, hanya beberapa meter dan mampu ditempuh 

dengan sedikit berjalan. Hal ini diketahui oleh peneliti secara pasti karena 

kebetulan pada saat melakukan wawancara di IVAA ada acara diskusi yang 

membahas mengenai simbolisme nazi dan budaya pengkopian. Sayangnya diskusi 

lebih terfokus pada simbolisme nazi sebagai sebuah fashion trend ketimbang 

budaya pengkopian, namun cukup menarik untuk mendengarkan bagaimana 

perbedaan pemaknaan budaya dan trauma kolektif menjadi sebuah pembatas 

konteks kebudayaan. Yang menarik dari bahasan tersebut adalah copy-culture  

(budaya salin) bagaimana suatu gambar diambil dan di bentuk ulang dan 

dipasarkan. Kebetulan pembahsan pada waktu itu membicarakan mengenai kaos 

sablonan tetapi budaya salin sendiri bukanlah suatu yang asing dalam dunia 

musik. Dengan kedekatan lokasi seperti ini organisasi-organisasi ini bersaing 

sekaligus saling mendukung satu sama lain, kedatangan orang-orang dari jurnal 

kunci membuktikan hal tersebut. Bukan saja dari jurnal kunci diantara yang hadir 

pada waktu itu sejarawan amerika – atau paling tidak begitu diakuinya – yang 

mengkritik mengenai bias penggunaan kata subversif di dalam diskusi tersebut. 

Disitulah peneliti melihat bagaimana keragaman karakter terkumpul, bukan hanya 

di kalangan seni tetapi Yogyakarta secara keseluruhan. 

4.3 Sekilas Informan 

4.3.1 Wok The Rock 

Wok The Rock, atau akrab dipanggil Wowok adalah pendiri Yes No 

Wave, informan kunci peneliti. Informan adalah stereotip punk: berambut 

pompadour, mengenakan jaket jeans tanpa lengan, kaos hitam sablonan dan 

bersepatu boot. Penampilannya sama sekali tidak merepresentasikan 

kenyataannya. Ia berbicara dengan semacam kehangatan, lugas dan tegas namun 
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ramah. Kenyataan bahwa peneliti tidak pernah diberitahu nama asli Wok The 

Rock adalah salah satu bukti dari ke-eksentrik-an Wok sendiri. Bukan hanya 

peneliti, tidak ada satupun media yang pernah mencantumkan nama asli Wok 

dalam artikel mereka. Mungkin inilah sisi seniman eksentriknya. Tapi diluar itu 

Wok adalah sosok yang ramah dan sangat antusias dalam membagi 

pengetahuannya mengenai dunia free culture dan netlabel yang ia geluti kini. 

Ia datang memboncengi sebuah motor dan langsung menghampiri peneliti. 

Setelah menjelaskan maksud peneliti, informan menerima dengan ramah dan 

mulai bercerita mengenai bagaimana Yes No Wave tercipta dan perjalanan 

panjang untuk mewujudkan yes no wave menjadi sekarang.  Terlihat dari cara 

menjawabnya Wok telah sangat sering diwawancarai mengenai netlabelnya, 

bahkan ia mengatakan bahwa ia “terlalu sering menceritakannya”. Secara singkat 

bisa dikatakan ini adalah aksi one man show Wowok, Yes No Wave adalah Wok 

The Rock, dan begitu juga sebaliknya. Ia memang dibantu oleh beberapa 

temannya – yang menurutnya lebih sering ia temui di dunia maya ketimbang 

langsung meskipun keduanya berdomisili di Yogyakarta – namun, hampir semua 

kegiatan, dari pembuatan website, design, administrasi, pengunggahan lagu, 

dikerjakan oleh Wok sendiri. Oleh karena itu paparan mengenai kesejarahan Yes 

No Wave berikut akan sangat penting untuk membicarakan mengenai salah satu 

netlabel yang dapat dikatakan pelopor netlabel di Indonesia. Ia terlihat sebagai 

orang yang memiliki hasrat yang tinggi untuk mencoba mengubah wajah musik 

swadaya melalui netlabelnya ini, suatu sifat keras kepala untuk memberikan 

sumbangsih dengan caranya sendiri. Ia ingin sekali musik swadaya berkembang, 

tetapi tidak dengan sekedar berjualan CD (seperti yang nanti akan dipaparkan 

selebihnya nanti dalam tulisan ini). Ia melihat Yes No Wave Music sebagai 

ambisinya sekaligus sebagai pekerjaan sampingannya. Pekerjaannya biasanya 

adalah mendesign website dan design grafis, dan menurutnya ia memasukan apa 

yang dia dapat dari pekerjaannya untuk membiayai netlabel Yes No Wavenya itu.  

Di dalam bidang musik, selain menjadi kurator, Wok juga memiliki 

bandnya sendiri, The Spektakuler, sebuah band punk noise yang peneliti sendiri 

memiliki kesulitan untuk mengerti, tetapi punk memang bukan suatu yang 
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dimengerti secara musikal tetapi pesan yang disampaikan dan kebetulan latar 

belakang seni visual Wok sepertinya  mempengaruhi sedikit banyak kedalam 

konsep band tersebut karena pada situs resminya band itu didefinisikan sebagai 

“Proyek musik, gambar dan teks yang diproduksi oleh Edwin Dolly Roseno, 

Krisna Widiathama, Uji Hahan, Iyok Prayogo dan Wok The Rock. Menampilkan 

fenomena komodifikasi, eksploitasi dan aneka kejanggalan budaya populer di 

Indonesia (dikutip dari situs tumblr (www.tumblr.com
17

) The Spektakuler). 

 

4.3.2 Ababil Ashari 

 Pendiri netlabel Tsefula/Tsefuelha (T/T) ini sekaligus pendiri Shorthand 

Phonetics pernah berdomisili di Canada selama dua tahun, salah satu faktor 

kefasihannya dalam berbahasa inggris. Meskipun sisa hidupnya hingga kini 

dihabiskan di Indonesia – bersekolah di Sekolah Pelita Harapan dan Universitas 

Padjajaran, Fakultas Kedokteran. Kesibukan kampusnya adalah salah satu alasan 

informan hanya ingin diwawancara melalui instant mesaging. Yang unik adalah 

informan hanya ingin diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, kendati 

ia mampu berkomunikasi menggunakan bahasa indonesia. Peneliti 

direkomendasikan sendiri oleh Wok The Rock untuk mewawancarai Ababil dan 

memang ia memang sangat mendalami distribusi internet, ia mengawali 

pengalamannya dengan mengikuti apa yang disebut komunitas Wizard Rock, 

sebuah komunitas band yang menuliskan lagu berdasarkan novel J.K. Rowling, 

Harry Potter (lihat www.wizardrock.org). Dari situ ia sudah mulai menggunakan 

nama shorhand phonetics, tetapi lepas dari skena wizard rock itu ia mulai 

mengerjakan proyek solonya dengan menggunakan nama yang sama. Kali ini dia 

lebih fokus pada karya-karya dengan judul-judul panjang yang unik dan musik 

latar untuk film. Keterlibatannya dalam sebuah film independen "Ngintip! ...Run, 

Budi, Run” dan “Dream: Chase” yang di mana mendapatkannya review album 

terbaik tahun itu dari Jakarta Globe. 

                                                             
17 Tumblr adalah situs yang menyediakan layanan blogging sederhana. 
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Mengingat umurnya yang masih muda (pada saat wawancara informan 

berumur 22 tahun dan sedang menyelesaikan wisuda S. Ked nya), ia memiliki 

pencapaian yang cukup mengesankan. Pertemuannya dengan Wok yang serba 

kebetulan dan membuat T/T menjadi bagian dari situs yesnowave.com 

membuatnya jadi semacam mitra Wok dalam mengelola Yes No Wave dan 

XEROXED, jurnal yang membahas mngenai free culture yang juga diurus oleh 

Wok. Ababil juga dikenal dengan produktivitas karyanya yang sangat tinggi 

dalam Shorthan Phonetics, dalam kurun waktu lima tahun ia telah merilis delapan 

album, tiga diantaranya musik latar. Dengan latar belakang pendidikan 

kedokteran, Ababil melihat musik lebih kepada penyaluran hobby dan tetap 

menjadikan dokter sebagai profesi utamanya. 

4.3.3 Rully Shabara 

 Rully Shabara adalah vokalis band Zoo, pengalamannya dengan Yes No 

Wave dari awal pembentukan netlabel menjadikannya informan yang sangat 

penting. Hal-hal yang melatarbelakangi pilihannya untuk bergabung ke dalam Yes 

No Wave dapat memberikan gambaran bagaimana tenaga kerja kreatif itu sendiri 

memilih untuk memasuki sebuah netlabel di mana karyanya dibagi-pakaikan 

secara gratis. Rully sendiri memiliki pekerjaan tetap sebagai penerjemah untuk 

sebuah perusahaan, kebetulan saat bertemu ia baru saja selesai mengerjakan 

sebuah projek di pulau Sumatera dan langsung bertemu peneliti setelah mendarat 

sebelumnya di Jakarta. Peneliti bertemu informan di KFC kaliurang, perjalanan 

cukup jauh dari tempat penginapan peneliti, dan karena  sudah malam dan 

kendaraan umum untuk kembali ke tempat penginapan sudah tidak beroperasi 

lagi, peneliti akhirnya bermalam di kontrakan informan.  

Dari sini peneliti mendapatkan banyak sekali informasi mengenai 

informan, bahwa ia sudah menggeluti seni cukup lama, sebagai seorang penulis, 

pelukis, dan pada akhirnya musisi. Sebagai catatan pada saat menulis buku, Rully 

mengeluarkannya secara unik pula, buku hanya bisa didapat dengan pertukaran 

karya orang yang ingin membaca bukunya, semacam barter antar karya. Koleksi 

musiknya yang unik dan ekstensif memberikan gambaran pada peneliti darimana 
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eklektisme dan keunikan Zoo muncul. Hal ini menarik karena ini menunjukan 

bahwa memang frontman Zoo ini tidak seperti kebanyakan tenaga kerja kreatif 

yang berkubang dalam karyanya dan hanya karyanya, Rully memberikan suatu 

gambaran tenaga kerja kreatif yang cukup berbeda. Seperti halnya Wok, 

pekerjaannya sebagai translator membiayai hobbynya, sebagai satu-satunya 

personil yang memiliki pekerjaan tetap Rully banyak menyumbangkan untuk 

biaya rekaman. 

 Seperti yang nanti akan dijabarkan, informan memiliki suatu idealisme 

yang kuat mengenai “mengikhlaskan karya” dan menekankan pada “distribusi 

tanpa batasan geografis” dua konsep yang sangat membantu dalam 

mendefinisikan mengenai keseluruhan free culture ini. Dua konsep ini nantinya 

menjadi dasar pemikiran free culture di dalam musik swadaya. 

4.3.4 Nuraini Juliastuti 

 Direktur untuk Kunci Cultural Studies Center, ia telah meneliti mengenai 

free culture selama dua tahun belakangan ini. Hal inilah yang membuat peneliti 

tertarik untuk mewawancarainya, sebagai lulusan Komunikasi UGM ia menjadi 

informan yang sangat penting karena dapat berkomunikasi di tataran akademis 

dan sumbangsih pemikiran yang dalam. Nuraini, atau lebih akrab dipanggil 

nuning sangat ramah dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan peneliti mengenai 

permasalahan free culture, wawancara menjadi lebih seperti diskusi ketimbang 

wawancara di mana informan bercerita panjang lebar mengenai pengalamannya 

dalam free culture. Meskipun ia mengakui bahwa pengalamannya dengan free 

culture yang telah berjalan dua tahun ini (Kunci telah meneliti mengenai free 

culture sebelumnya) masih saja belum dapat menjelaskan free culture secara 

terinci.  

Pada saat penelitian kebetulan Kunci Cultural Studies sedang 

melaksanakan proyek  penerjemahan buku-buku yang membahas mengenai free 

culture yang ditulis oleh Lessig, yakni ReMix, dan Free culture dua buku yang 

peneliti sendiri gunakan dalam memahami pembahasan mengenai free culture ini. 

Wawancara dengan nuning adalah yang paling singkat tetapi memberikan suatu 
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prespektif yang baru bagi peneliti. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

Nuning sendiri memang mengakui bahwa free culture adalah suatu yang sesuatu 

yang sangat menarik dan unik, tetapi dapat dikatakan sesuatu yang sangat muda 

sehingga referensi untuk menelitinya masih sangat sedikit. Ada sedikit keraguan 

dari informan untuk terbuka – atau sekedar perasaan informan – tetapi pada 

akhirnya setelah mencapai suatu dasar pemikiran yang sama, informan mulai 

banyak memberikan saran dalam penelitian peneliti.  
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4.4 Netlabel Sebagai Bentuk Free culture  

4.4.1 Awal Mula Cerita Dan Pendirian Yes No Wave Music 

Wok menceritakan bagaimana ia pertama kali memulai semuanya, 

bagaimana awalnya ia pernah membuat label band punk bersama dengan 

partnernya dengan metode distribusi menggunakan kaset yang ditawarkan pada 

toko-toko rekaman. Proyek itu berjalan dari tahun 1999 hingga tahun 2004 dan 

pada akhirnya terpaksa di non-aktifkan karena manajemen keuangan yang tidak 

baik. Ia juga memaparkan bagaimana sebuah label independen pada waktu itu 

menemui kesulitan dalam distribusi. 

“[…] dulu semuanya mesti dilakukan sendiri. Kalo mau masuk ke toko kaset 

harus datengin sendiri, ngobrol ama yang punya. Kalo masih di jogja it’s ok tapi 

klo mau ke kota lain ya harus datang kesana, dan itu memang saya lakukan 

waktu itu, jadi memang sangat tidak efektif dan untuk distro yang kecil-kecil 

pun banyak duit yang ga balik.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Pada tahun 2007 ia ingin memulai kembali membuat label, ia mengatakan 

“bikin record label itu udah kaya hobi”, namun kali ini partner yang sebelumnya 

menolak, dengan alasan bahwa akan menemui kembali permasalahan finansial 

yang sebelumnya menggagalkan usaha mereka. Konsep label konvensional 

terbentur pada batasan-batasan fisik yang menghalangi label tersebut untuk dapat 

berkembang. Pada kurun waktu itu, kebetulan informan juga sedang menggeluti 

perkembangan internet; bagaimana dunia maya berpengaruh terhadap sebab 

akibat kehidupan sosial budaya. Dalam wawancara ia mengatakan bahwa: 

“Saat itu aku juga mulai… Bukan mulai, semakin tahun-tahun 2006, 2007 aku 

semakin maniak lah ama yang namanya internet, sebenernya udah lama main 

internet udah lama seneng itu, tapi tahun-tahun segitu udah mulai menelusuri 

apa itu internet mulai mikirin sebab akibat internet perubahan-perubahan 

budaya, sosial yang muncul. Setelah ada internet, kan tahun  itu udah mulai 

marak kan, warnet-warnet mulai banyak, internet mulai murah, siapapun udah 

punya Friendster waktu itu. Mulai tertarik mendalami internet itu, otomatis 
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intensitas browsing udah sangat  tinggi  karena mencari hal-hal seperti itu. Ada 

salah satu hobiku kalo suka sama band A gitu, aku dengerin lagunya, kalo ga 

punya lagunya aku cari lagunya, download-download gitu terus mencari lebih 

dalam tentang band itu biasanya melalui Wikipedia atau webzine2 yang ada.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Melalui kegemarannya ini ia menemukan metode distribusi melalui 

internet yang dilakukan oleh Mick Jones (mantan gitaris The Clash), dengan band 

barunya Carbon Silicon, yang menaruh seluruh albumnya di sebuah website dan 

diperuntukan untuk diunduh secara gratis. Hal ini mengilhaminya untuk memulai 

sebuah label dengan metode serupa, suatu situs di mana lagu-lagu disediakan 

untuk diunduh. Mengenai ini ia menyatakan bahwa ia tak perlu lagi berurusan 

dengan segala yang berhubungan dengan uang, terutama masalah royalty dan 

akuntansi; solusi dari kendala-kendala birokratis dan fisik yang ditampilkan oleh 

metode label konvensional. Dengan latar belakang desain komunikasi visual dan 

web design ia tidak memiliki masalah dengan mengadopsi metode ini sebagai 

dasar cikal bakal netlabel Yes No Wave miliknya. Ia merangkum “Jadi intinya ini 

rilis gratis didistribukan lewat jaringan internet, download, dalam format 

digital.” Konsep distribusi digital inilah yang menjadi komponen kunci dalam 

solusi untuk menciptakan label yang tidak memerlukan biaya operasional yang 

tinggi maupun kesulitan reproduksi dan distribusi karya. 

Pada awalnya ia masih ingin meneruskan proyek label band punknya yang 

dahulu ditinggalkan, bahkan partner lamanya tertarik saat ditawarkan 

menggunakan metode yang baru ini. Namun setelah menawarkan konsep ini 

kepada band-band punk, kenyataannya adalah band-band yang ditawarkan tidak 

ada yang mau. 
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“Kepikirannya masih punk waktu itu ini label punk, ngobrol ama temenku dia 

terus setuju dia bilang menarik ini, ga keluarin banyak tenaga, efektif  ini. Lalu 

temenku yang nyari band, nyari rilisan. Jakarta,  bandung, jogja  nyari band2 

punk itu, gada yang mau. Terus aku bilang Yaudalah band apa aja deh aliran 

music apa aja masa bodo aku yang penting mereka sadar bahwa ini digratisin 

dalam artian untuk di share untuk distribusi yang lebih besar.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Hal ini membuatnya untuk mengubah konsep dari label band punk 

menjadi label yang menaungi band apapun jenisnya, dengan syarat bahwa ada 

kesadaran dari tenaga kerja kreatif yang ingin membagi karyanya bahwa karyanya 

akan diberikan secara gratis. Kompromi ini lah yang membuat Yes No Wave 

memiliki variasi musisi yang cukup luas, dari indie pop hingga eksperimental 

noise mathrock ethnic. Alur berpikirnya adalah demikian:  

“Distribusi yang makin mudah akan semakin banyak orang yang mendapatkan, 

akan semakin banyak orang yang menyukai band itu, akan semakin banyak 

orang yang mau membeli merchandise dan nonton band itu. Nah itu metode 

yang aku  gunakan. Urutannya seperti itu.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

 Pada akhirnya ia memobilisasi teman-teman dekatnya  yang ditawarkan 

untuk merilis karya mereka melalui metode ini, dan hasilnya merupakan tujuh 

rilisan. Enam album dan   satu kompilasi. Penataan situs dilakukan sendiri,  

namun kendala yang dihadapinya adalah di mana file-file tersebut akan diletakan. 

Dalam pencariannya, Wok menemukan satu situs yang yang dibuat oleh 

sekumpulan pustakawan amerika yang memiliki proyek untuk mengarsipkan 

koleksi perpusatakan dalam bentuk digital yang dinamakan The Internet Archive 

(www.archive.org). Dari situ ia mulai mengenal apa yang disebut lisensi Creative 

commons dan konsep netlabel itu sendiri. 

Kendala utama awal yang dihadapi oleh informan adalah sosialisasi 

konsep netlabel kepada masyarakat. Ia sendiri mencontoh cara kerja netlabel-

netlabel yang sudah ada di internet, menggunakan media elektronik maupun 
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cetak. Namun penerimaan dari masyarakat dan konsep akan sebuah netlabel 

masih terlalu asing. 

“Dan orang masih bingung, ini apaan sih? Kaya myspace? Bukan, bukan, jadi 

harus jelasin satu-satu. Di deathrockstar[
18

] pun banyak juga yang nanya, ini apa 

sih?  Kenapa digratisin? Banyak yang bngung, aku ga peduli waktu  Itu ga aku 

jawab, tapi aku bombardir terus. Tapi Cuma lewat itu sama friendster waktu itu, 

lewat bulletin boardsnya friendster.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Masyarakat masih belum dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan 

netlabel secara dasar, karena pada saat itu konsep di mana tenaga kerja kreatif 

memberikan karyanya secara gratis dan sukarela masih belum terlalu lazim 

dilakukan, terutama pada bidang musik. Mendistribusikan dan mengunduh file 

audio digital bajakan memang bukan praktek yang terlalu asing tetapi untuk 

membangun satu situs yang khusus menaungi karya-karya, terutama karya lokal, 

secara gratis bukan suatu yang masuk di akal pada masa itu. 

Ketenaran secara lokal dimulai saat netlabel itu merilis single The Upstairs 

“Ku Nobatkan Jadi Fantasi” pada tahun 2008 dan diikuti dengan single White 

Shoes and The Couples Company “Senja Menggila” pada tahun 2009. Pada tahun 

yang sama Yes No Wave merilis album kompilasi Bangkutaman “IX:Singles/B-

sides/Lives 1999-2009” sebagai pre-release album baru mereka Ode Buat Kota. 

Pada tahun 2010 Yes No Wave mencapai batu loncatan dalam eksperimen metode 

distribusinya saat merilis album Frau. 

“Wah itu paling heboh, itu paling heboh. Sukses itu, paling sukses itu. Karena 

ada dua versi kan digital dan fisik, yang materinya 95% sama dan downloadnya 

sangat tinggi dalam 3 bulan itu bisa mencapai 3000 download, terus cdnya tidak 

terpengaruh, dalam 1 bulan laku sekitar 700 kopi. Dan itu eksperimenku dengan 

si frau. Kita bereksperimen, berani ga kamu? Ngobrol sebentar ama 

managernya, ini bisa jadi sejarah, aku tantang gitu,  berani ga bikin kalo ga 

berani gapapa, kalo berani ayo aku bantuin, aku desainin wis gausa bayar wis. 

                                                             
18 Deathrockstar (www.deathtrockstar.info) adalah sebuah blog yang webzine yang membahas 
musik, terutama musik lokal yang dianggap bukan bagian dari arus utama.  
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Berhasil itu paling berhasil. Fakta-fakta ini memang belum dipublikasikan 

secara bagus, sebenernya di tulis dengan bagus oleh rolling stones misalnya, 

terus dimuat, akan lebih strike, terasa gitu. Aku bingung juga dengan kenyataan 

ini yang paling sukses.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Posisi netlabel Yes No Wave hingga kini berada sebagai sebuah netlabel 

yang cukup dianggap, pertama karena merupakan netlabel pertama yang berbasis 

di Indonesia dan kedua adalah karena kualitas rilisannya diakui oleh skena musik 

swadaya di Indonesia. 

4.4.2 Komunitas Netaudio 

 Sebagai sebuah netlabel, Yes No Wave merupakan bagian dari sebuah 

komunitas yang lebih besar yaitu komunitas netaudio dan berdasarkan 

pengamatan peneliti, secara umum elemen-elemen yang terkandung dalam 

netaudio ini adalah netaudio artist yang merupakan tenaga kerja kreatif yang ikut 

berpartisipasi dalam menyumbangkan karyanya untuk diunduh secara gratis, 

netlabel merupakan payung yang menaungi para netaudio artist, netlabel juga 

biasanya melakukan kegiatan promosi bagi musisi-musisi tersebut, lalu ada 

netlabel portal yaitu situs yang menampilkan link netlabel-netlabel serta berita 

netaudio artis yang dirilis berserta review.  

Dari apa yang ditemukan oleh peneliti, komunitas netaudio ini (netlabel 

beserta artis-artisnya)  banyak mengadopsi lisensi Creative commons sebagai 

lisensi favorit yang digunakan  untuk file-file audio yang didistribusikan. Terlebih 

lagi terjadi penumpukan di situs Internet Archive sebagai tempat preferensi untuk 

menyimpan file-file audio tersebut, apabila kita melihat situs tersebut terdapat 

sekitar 1.531 netlabel dari seluruh dunia, ternasuk Indonesia, dan tidak tertutup 

kemungkinan untuk bertambah. 

Dalam bentuk offline, komunitas netaudio ini memiliki apa yang disebut 

sebagai netaudio festival, yaitu sebuah festival yang mempertontonkan netaudio 

artist dari berbagai netlabel. Sampai saat ini sudah beberapa kali netaudio festival 
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yang di selenggarakan yaitu tahun Netaudio’05 di Berne, Swiss; Netaudio V2.05 

di Cologne, Jerman (masing-masing pada tahun 2005); Netaudio’06 di London, 

Inggris Raya; Netaudio’07 di Berlin, Jerman; Netaudio’08 di London, Inggris 

Raya; Netaudio’09 di Berlin, Jerman; dan Netaudio 2010 yang akan diadakan di 

London.  Netaudio Festival ini umumnya diselenggarakan oleh pemilik netlabel 

maupun netaudio, namun, ada kecenderungan bahwa komunitas ini sangat 

terbatas di eropa saja, terutama dalam artian sebuah komunitas fisik di mana para 

penggelut netaudio ini memiliki sebuah wadah yang benar-benar nyata. 

Dengan adanya festival-festival ini, netaudio menjadi memiliki 

signifikansi di dalam dunia musik secara umum, ini menunjukan bahwa ada minat 

dari masyarakat – meskipun sampai saat ini masih menarik perhatian masyarakat 

eropa – dan menarik sponsor-sponsor yang cukup banyak. Hal ini berarti bahwa 

netaudio ini menjadi sebuah skena yang patut diperhitungkan, dengan antusiasme 

yang ditunjukan oleh masyarakat, tentu saja perkembangannya akan sangat cepat. 

Namun memang festival dengan skala sebesar ini masih terbatas pada masyarakat 

eropa. 

 

Gambar 4.2 Hubungan elemen-elemen dalam komunitas netaudio. 

4.4.3 Netlabel di Indonesia 

 Yang menjadikan  netlabel satu konsep yang unik dan berbeda dengan 

berbagai macam situs yang menyediakan tempat untuk menyimpan dan 

mendistribusikan rekaman dalam format digital adalah faktor kurasi. Seorang 
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kurator – seperti halnya Wowok dan netlabelnya – mengkategorisasikan dan 

mendiskripsikan rekaman-rekaman digital dan menampilkannya di suatu situs 

yang memperbolehkan pengunjung untuk mengunduh file-file tersebut. Melihat 

latar belakang berdirinya Yes No Wave kita dapat melihat gambaran dasar 

mengenai pengembangan netlabel di Indonesia, bagaimana netlabel itu diciptakan 

atas dasar kebutuhan untuk pemenuhan keinginan untuk menciptakan sebuah label 

musik tanpa perlu mempermasalahkan masalah distribusi, manajemen keuangan, 

serta SDM. Fakta ini menunjukan bahwa siapapun yang memiliki pengetahuan 

dasar mengenai penggunaan internet dapat dengan mudahnya memulai suatu 

netlabel. 

“Just about anybody can do this (make a netlabel), 

anyone with a mind to upload an their audio mess online and make it available 

can do this. And my band and a billion others has to compete with other "audio 

messes" 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 

Ababil Ashari, pendiri netlabel Tsefula/Tsefuelha (T/T) yang juga sempat 

peneliti wawancarai, memiliki netabel yang membonceng di website Yes No 

Wave dan lebih terfokus pada musik-musik jenis lo-fi dan eksperimental. Pada 

saat itu ia baru saja menyelesaikan Sarjana Kedokterannya di Universitas 

Padjajaran, Bandung, sehingga hanya mau diwawancarai melalui instant 

messaging. Ia mengaku sibuk dengan segala kegiatannya, seperti kelulusan, album 

baru, dan wawancara. Menarik untuk dicatat adalah bahwa ia tidak ingin 

menggunakan bahasa Indonesia sepanjang wawancara. Berbeda dengan Wok, 

Ababil mengawali pembuatan netlabelnya atas dasar sebuah media untuk merilis 

album bandnya – sulit untuk mengatakannya sebagai band karena hanya ia satu-

satunya anggota – Shorthand Phonetics. Label pertamanya justru adalah Yes No 

Wave, ia merasa membutuhkan label karena ia berpikir bawah dengan berada 

dibawah suatu label akan untuk mendorongnya untuk berkarya lebih banyak lagi. 

“I kinda realized that i needed someone else to care about my music like a label 

to like push me to make more music, like the traditional label-artist relationship, 

with out the  copius amounts of money that is. Hahaha. And i found the Yes No 
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Wave site by typing "indonesian netlabel" wkwkwk, found it, sumbited my new 

album at the time: album 2, in 2007. name is "Apparently...I'm In Medicine / 

Love, or the Illusion of the Beginning Symptoms of It"  album 2 […] and Yes 

No Wave rereleased it and the rest is history” 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 

 Netlabelnya, T/T, baru mulai menaungi band-band lain Shorthand 

Phonetics saat saudara perempuannya mulai memintanya untuk membantu merilis 

proyek-proyeknya, tidak lama setelah itu beberapa orang lain yang ingin merilis 

proyek secara online mereka namun tidak memiliki keahliannya dibantu oleh 

Ababil yang memiliki modal pengetahuan dalam merilis secara online. Bahwa 

kehadiran kurator netlabel ini adalah sebagai penjembatan teknologi yang tidak 

dimengerti oleh semua orang, dan bukan hanya keahlian namun diperlukan juga 

kesabaran dan kegigihan dalam terus mempertahankan sebuah netlabel, sebagai 

sebuah perbandingan pada saat penulisan Invasi Records dan Stone Well Records 

terlihat aktivitasnya terhenti sejak tahun 2009, label itu hanya bertahan selama 

setahun. Hal ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi dalam mencoba 

menjalankan dan mempertahankan sebuah netlabel.  

“Running a netlabel is harder than it looks. You need to be always looking out 

for good artists the occasional live event, commitment is hard when your not 

getting paid you know? And artist dont treat you with respect sometimes coz 

we're not an actual "label" lots of netlabels have folded out of boredom etc. Coz’ 

they cant handle the lack of recognition.” 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 

Selain permasalahan komitmen, tidak semua tenaga kerja kreatif akan 

secara sukarela menawarkan diri masuk ke dalam sebuah netlabel. Rendahnya 

kesempatan untuk mendapatkan pendapatan melalui royalti dan asingnya konsep 

tersebut menjadikan opsi untuk masuk ke dalam sebuah netlabel menjadi tidak 

terlalu menarik. Sehingga terkadang dibutuhkan kompromi oleh kurator itu 

sendiri. 
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“Jakarta, Bandung, Jogja  nyari band-band punk itu, gada yang mau. Terus aku 

bilang Yaudalah band apa aja deh aliran music apa aja masa bodo aku yang 

penting mereka sadar bahwa ini digratisin dalam artian untuk di share untuk 

distribusi yang lebih besar.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Kesadaran yang dimaksud oleh Wok adalah bagaimana tenaga kerja 

kreatif secara sukarela mengikhlaskan kan karyanya untuk didistribusikan dengan 

metode tersebut, karena meskipun dapat dijual konten yang dibeli oleh konsumen 

menjadi milik konsumen dan dapat dibagi-pakaikan secara bebas. Pencipta karya 

tidak dapat mengontrol distribusi konten tersebut. 

“Zoo emang  dari awal rencananya begitu, jadi kita bikin karya dan dari karya 

itu bagaimana caranya didaptin orang tanpa batasan geografis. Aku dari dulu 

pingin gimana caranya bikin album, aku bikinnya kan sekedar dibagi-bagi itu 

[distribusi fisik] kan sangat ga efisien justru.  Yauda, jadi ternyata itu [netlabel] 

yang paling pas, dan seterusnya keluar tiga album pun sekalian juga.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Kecocokan idealisme Zoo dalam mendistribusikan karyanya dengan 

konsep distribusi netlabel Yes No Wave merupakan contoh konkrit mengenai 

kesadaran tenaga kerja kreatif dalam memasukan karyanya di bawah netlabel 

tersebut. Penulis melihat bahwa ada potensi untuk netlabel berkembang di 

Indonesia, kenyataan bahwa penguna internet sudah mencapai 18 juta pengguna 

atau sekitar 7,9%  (data diperoleh dari World Bank
19

) dan terus meningkat secara 

signifikan.
20

 

  

                                                             
19Data tersebut diperoleh melalui situsnya 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER?cid=GPD_58 menggunakan data tahun 2008. 
20 Menggunakan data yang diperoleh diatas,peneliti melihat perkembangan jumlah pengguna 
internet rata-rata 330% per tahunnya. 

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER?cid=GPD_58
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“Well it's gotten better. Like way back in 2005 people we're calling me crazy to 

share my stuff freely, but i think everyones with the program now. Especially 

with everyone getting better internet it’s easier to swallow the fact that now your 

just gonna be downloading your music most of the time. So it’s growing lah” 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 

Seperti Yes No Wave, rilisan T/T juga menggunakan Internet Archive 

untuk merilis karya-karyanya, dan dengan angka yang cukup signifikan untuk 

sebuah net label yang boleh dikatakan baru, 14 rilis oleh T/T dan 51 rilis oleh Yes 

No Wave. Lisensi Creative commons digunakan, menurutnya, karena lisensi ini 

memiliki kredibilitas tinggi baik dari komunitasnya – yang terlhat dari banyaknya 

pengguna lisensi tersebut, terutama karena digunakan oleh Internet Archive 

sebagai lisensi utamanya – maupun dari segi legal  (Groklaw.net 2006). Hal ini 

membuat peneliti melihat bahwa Creative commons memang sebuah lisensi yang 

sangat digemari, terutama bagi netlabel lokal, untuk melisensikan karyanya. 

Penggunaan lisensi tersebut bahkan diakui telah mencapai 350 juta karya (diambil 

dari situs resmi Creative commons), padahal penerapan lisensi itu sendiri belum 

sepenuhnya dapat diimplementasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Untuk 

mengerti mengapa, perlu dijelaskan sedikit mengenai lisensi Creative commons di 

Indonesia. 

Untuk kasus ini, Creative commons sendiri memang belum memiliki 

terjemahan legal ke dalam sistem hukum Indonesia (atau port dalam terminologi 

yang digunakan Creative commons) hal ini berarti bahwa sulit sekali untuk 

menggunakan lisensi tersebut sebagai suatu kontrak legal yang memiliki kansa 

untuk diakui di dalam pengadilan. Dalam konteks hak intelektual Indonesia 

mengacu pada Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan 

Sastra,Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dan 

Perjanjian Hak Cipta WIPO untuk acuan legal yang diakui (baca UU no. 19 

Tahun 2002), oleh karena itu perlu revisi dalam lisensi Creative commons untuk 

memastikan bahwa tidak ada pasal yang bentrok. Wikimedia Indonesia sempat 

mencoba melakukan hal ini pada tahun 2009 namun belum ada kepastian hingga 

saat ini. 
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Kembali pada netlabel di Indonesia, ada pemikiran juga bahwa ini 

merupakan jalan keluar terbaik bagi komunitas musik swadaya; sesuatu yang 

dapat dilakukan dengan biaya minimal namun memiliki dampak distribusi yang 

luas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kematian label-label independen 

banyak dipengaruhi oleh kegagalan finansial, salah satu faktornya adalah 

rendahnya penjualan rekaman. Menurut Wok, solusi terbaik adalah netlabel ini, 

atau lebih tepatnya free culture ini. 

“Yang aku tau musik itu, terutama ke scene indie yah, ayolah, ini penyelesaian, 

pendistribusian dalam format MP3 secara gratis melalui internet itu yang paling 

efisien buat kalian. Karena Aku dari 94 sampai 2004 itu udah cape ngurusin 

distribusi ayolah kalian gada yang jujur deh. Aku tuh kaya orang yang marah2 

saat itu. Kalian tuh gada yang jujur! Ngapain jualan CD? Wong jelas kamu 

jualan CD ama kaos, orang-orang beli kaos kok gada yang beli cd. Dengan band 

yang sama orang lebih suka beli kaos daripada beli cd. Beli CD cuman bisa 

nyetel dirmh beli kaos kamu bisa nampang.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa netlabel seperti Yes No 

Wave perlu memiliki kegigihan, atau setidaknya semangat untuk menawarkan 

semacam gerakan baru dalam industri musik. Model distribusi ini tidak 

membutuhkan modal finansial yang terlalu besar namun tetap membutuhkan 

keberlanjutan, dalam hal iniYes No Wave menggunakan model merchandising. 

“Semua merchandise yang kamu beli disitu, kami ga ngambil untung dari situ. 

Semua keuntungan  itu untuk pembiayaan Yes No Wave. Internet, hosting.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Kendala lain dari netlabel di Indonesia adalah tidak adanya suatu 

komunitas fisik yang mendukung. Apabila kita harus membandingkan dengan 

komunitas netaudio di luar negeri yang memiliki suatu bentuk fisik atau offline, 

kebingungan masyarakat dalam pengertian definisi netlabel membuat netlabel ini 

kurang lebih tidak terlalu memiliki komunitas fisik yang jelas terlihat. 
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“Sebenernya gathering itu menarik tapi aku selalu merasa gapunya tenaga untuk 

ngurusin kaya gitu. Kalo secara fisik itu Yes No Wave itu  kayak: ini orangnya 

pada ngerti ga sih? Pada aware ga sih? Awarenessnya tuh terlihat secara fisik 

atau ga, aku kadang selalu melihatnya ga yakin seperti itu. Kaya waktu itu ada 

festival musik di sini lockstock tahun lalu festival musik 3 hari yes no wave 

dikasi satu stand gratis, yauda aku buka stand. Sepi. Sepi.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Hal ini dilihat sebagai suatu anomali bagi peneliti: bagaimanakah sesuatu 

yang memiliki kelompok pengunjung yang cukup besar (hingga 79.916 

pengunjung pada 2009 dan 165.267 pada 2010; lihat tabel 4.1 dibawah) tidak 

memiliki suatu komunitas di ranah fisik? Yes No Wave memang memiliki suatu 

pagelaran musik yang dinamakan Yes No Klub, namun pagelaran ini lebih untuk 

menaungi musisi-musisi kontemporer dan eksperimental yang bukan dari netlabel 

itu sendiri. Namun memang untuk sesuatu yang baru tiga tahun berjalan, suatu 

umur yang sangat muda, sudah cukup banyak perkembangannya. 

Summary

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

2009 2,445 5,365 4,813 15,919 10,267 8,477 8,519 12,419 11,692 79,916

2010 13,920 11,036 25,369 20,054 26,113 17,555 16,347 16,936 14,537 3,400 165,267

Rata-rata perhari

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Overall

2009 122 173 160 514 331 283 275 414 377 302

2010 449 394 818 668 842 585 527 546 485 547 592

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Total Average Change (%)

30-Aug 31-Aug 1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep

667 472 490 574 557 636 337 3,733 533.29

6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep

558 481 469 461 259 269 426 2,923 417.57 -21.70

13-Sep 14-Sep 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep 19-Sep

368 415 397 567 480 355 338 2,920 417.14 -0.10

20-Sep 21-Sep 22-Sep 23-Sep 24-Sep 25-Sep 26-Sep

371 582 433 870 808 541 521 4,126 589.43 41.30

27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct

450 650 429 445 561 506 587 3,628 518.29 -12.07

4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct

580 520 525 121 1,746 436.50 -51.87

Data diambil per 7 oktober 2010 dari Wordpress.com

Tabel 4.1 Statistik pengunjung situs Yes No Wave Music periode 2009/2010 

Satu hal yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa tanggapan masyarakat 

tidak terlalu signifikan ketimbang jumlah kunjungan situs, dalam artian bahwa 

masyarakat awas terhadap keberadaan Yes No Wave ini, hanya saja tidak ada 

feedback yang menunjukan antusiasme masyarakat terhadap metode tersebut. 
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Permasalahan ini bukanlah karena masyarakat memiliki keterbatasan seperti 

kurangnya ketersediaan maupun kecepatan internet, Yes No Wave pernah 

melakukan program pengunduhan offline di mana siapapun boleh datang ke 

sebuah stand yang disiapkan oleh Yes No Wave Music dan mengkopi data yang 

sama yang tersedia di situsnya. Oleh karena itu masih ada suatu kecanggungan 

dari pihak konsumen untuk berinteraksi dengan netlabel tersebut dan menunjukan 

apresiasi atau komentar atau kritik.  

Meskipun penerimaan secara lokal kurang terasa sebenarnya melalui  

jaringan net-audio yang lebih luas, eksistensi Yes No Wave sendiri telah 

mencapai mancanegara. 

“Nah [Dogmazic
21

] tertarik terus Yes No Wave sempat jadi label of the month, 

semua rilisan Yes No Wave di taro di halaman depan selama… dan link Yes No 

Wave ada di halaman depan sampai satu minggu. Dari situ mulai blogger-

blogger mulai ngepost rilisan-rilisan Yes No Wave, mulai nginterview aku terus 

webzine ini juga mulai interview aku terus beberapa dari mereka mempodcast 

rilisan-rilisan Yes No Wave di radio mereka e-radio itu. Seperti itulah 

hubungannya, jaringannya seperti itu.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

 Selain Dogmazic, Yes No Wave juga pernah diwawancarai oleh Phlow 

Magazine, sebuah webzine dari Jerman. Hal ini memang merupakan salah satu 

ambisi untuk mempromosikan keberadaan netlabel Indonesia secara internasional.  

“Klo cita-citaku sih, impian, ekspektasiku bisa tahun depan itu bisa ikut serta di 

undang di net audio festival. Sekarang memang udah mulai orang scene 

netaudio di internasional, udah mulai banyak yang tau tentang Yes No Wave, 

tahun ini udah mulai banyak yang interview, terus banyak yang mengambil 

rilisan untuk mixtapenya mereka , seperti itu.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Secara utuh sebagai sebuah netlabel, Yes No Wave memang tidak terlalu 

menciptakan gebrakan dalam konteks media populer, namun model distribusi ini 

                                                             
21 Dogmazic (www.dogmazic.net) adalah sebuah netlabel portal yang berbasis di perancis. 
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tetap menjadi sesuatu yang signifikan bagi tenaga kerja kreatif yang berada 

dibawahnya. Rully Zoo mengatakan bahwa dengan bantuan Yes No Wave mereka 

cukup mendapatkan tanggapan baik di kota-kota di luar Jogjakarta. 

”Main di kota-kota lain pada hafal gitu jadi gatau, ya itu untungnya [berada di] 

Yes No Wave. Jadi kita ga perlu repot-repot, ga ada batasan geografis gausah 

mikirin distribusi secara fisik.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Hal serupa juga terbukti dari jumlah pengunduhan yang cukup besar, 

“around 500-1000? thats the amount of people who downloaded album 4.” 

Menariknya disini adalah bahwa netlabel yang memayungi tenaga kerja kreatif 

tersebut tidak mendapatkan dampak popularitas dari seniman yang mereka naungi 

itu sendiri. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui pernyataan Ababil. 

“Who remembers the label who released anything anyway? Does the Modern 

Darlings actually care what artists are on YNW other than The Upstairs, Bequiet 

and Morfem? So boom maybe not but as far as T/T is concerned it's always have 

one artist always loyal ... Shorthand Phonetics ahahahah” 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 

Keterikatan penggemar dengan seniman tidak signifikan terhadap 

ketertarikannya pada metode distribusinya, atau netlabel dalam konteks ini.  
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4.5 Free culture 

4.5.1 Free culture: Posisinya Dalam Musik Swadaya. 

“Ga dua-duanya, ga major ga indie, kalo indie kita distribusinya massiv: internet, 

jadi besar, aku lebih besar dari major label. Tapi klo dibilang major, band-

bandnya band yang ga laku di pasar major.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Pernyataan ini membuka suatu pemikiran bahwa netlabel, meskipun 

memiliki daftar artis yang dapat definisikan bagian dari musik swadaya, Yes No 

Wave Music itu sendiri tidak ingin dikatakan label indie. Mereka lebih memilih 

menjadi sesuatu yang ambigu, sesuatu yang baru; sebuah netlabel. Pada 

kenyataannya, apabila kita harus mendefinisikannya, netlabel tetaplah sebuah 

label indie, tetapi yang membuatnya menjadi netlabel adalah aksebilitas dan 

keterbukaan fungsi bagi pakai datanya yang dibantu dengan teknologi internet dan 

lisensi creative commons. Namun tanpa musik swadaya, netlabel tidak akan ada, 

di sini kita melihat bahwa roster netlabel terdiri dari mereka yang bergerak dalam 

musik swadaya, sama halnya dengan label indie. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pencarian alternatif dari label indie adalah netlabel ini, sesuatu yang memberikan 

kebebasan yang jauh lebih besar. Wok membandingkan kendala yang harus 

ditempuhnya saat mengerjakan label konvensional.  

“Kalo mau masuk ke toko kaset harus datengin sendiri, ngobrol ama yang 

punya. Kalo masih di jogja it’s ok tapi klo mau ke kota lain ya harus datang 

kesana, dan itu memang saya lakukan waktu itu, jadi memang sangat tidak 

efektif” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Yang sebenarnya ia lihat di sini adalah efektivitas dan efisiensi distribusi 

karya, bagaimana suatu karya, dari produksinya, dapat sampai pada konsumen. 

Karena dulu memakai media yang bersifat fisik (kaset, CD, dsb.) maka ada 

batasan geografis dan sampai mana karya itu dapat berpindah tempat atau 

menyebar dari lokasi produksi. Kemampuan perpindahan karya ini tidak hanya 
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ditentukan oleh jarak saja, tetapi juga pada fakta bahwa karya tersebut 

membutuhkan pasar yang sudah  ada. Dalam konteks musik swadaya pasar sendiri 

sudah sangat kecil sehingga ketertarikan orang untuk menyediakan karya-karya 

seperti itu di dalam toko musik juga tidak besar.  

“[Netlabel adalah suatu] penyelesaian, pendistribusian dalam format MP3 secara 

gratis melalui internet itu yang paling efisien buat kalian [...] Ngapain jualan 

CD? Wong jelas kamu jualan CD ama kaos, orang-orang beli kaos kok gada 

yang beli cd. Dengan band yang sama orang lebih suka beli kaos daripada beli 

CD. Beli CD cuman bisa nyetel dirumah beli kaos kamu bisa nampang.”  

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Hal ini merupakan suatu seruan bagi musik swadaya untuk 

mempertimbangkan penggunaan sistem distribusi seperti yang dilakukan oleh 

Wok. Hal yang sama juga dirasakan oleh Rully, menurutnya ia mengikhlaskan 

karyanya dan sekedar ingin agar karyanya didengar tanpa batasan geografis, di 

mana “begitu [karya itu] dilepas udah punya orang, punya publik”. Ia juga 

merasa bahwa posisinya sebagai suatu band di dalam netlabel adalah karena ia 

tidak mungkin bisa menjual musiknya, tetapi kendati itu ia tetap melihat ini 

adalah suatu alternatif bagi masyarakat. Faktor gratis ini adalah untuk 

mengusahakan masyarakat untuk paling tidak menoleh melihat pada alternatif-

alternatif ini. Disini ditekankan suatu sikap ikhlas memberikan karya pada publik. 

“Harapan? Ga ada, orang menggratiskan suatu kan berarti ikhlas, ga minta apa-

apa, ga ada yang pengen dicapai jadi sekedar dikasih gitu. Aku buat karya pol 

digratiskan jadi orang akan tau ini bener-bener, karya ini dibuat bukan untuk 

uang bukan untuk apa cuman untuk dikasih ke orang. Jadi ikhlas. Cuman itu ya 

kere.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Meskipun demikian mereka tetap mengharapkan suatu pengakuan 

terhadap karyanya. Jadi pada kenyataannya karya tidak sepenuhnya diberikan 

kepada publik, melainkan diberikan sebagian, karena hak kepemilikan asli tetap 

dijaga oleh tenaga kerja kreatif. Dengan potensi pasar yang luas yang ditawarkan 
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dan dengan karya itu dilepas secara gratis masih ada asumsi oleh tenaga kerja 

kreatif bahwa sekedar mengunduh menciptakan jarak antara tenaga kerja kreatif 

dengan konsumen. 

“Semua lagu tanpa terkecuali bisa di download secara bebas, tapi pas launching 

saya keluarin versi fisiknya itu merchandise tapi bukan album. Itu dijual, hanya 

sekedar bagi, untuk memberikan pada orang yang suka musiknya dan ingin 

punya bentuk fisiknya. [Album] Itu sekedar memancing rasa kepemilikan tadi 

yang hilang dari suatu yang maya itu.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Untuk memperjelas konsep free dsini, karya yang menjadi milik publik 

bukan berarti karya selalu digratiskan, kata free dalam free culture pun memang 

lebih ditekankan pada kebebasan (freedom), oleh karena itu karya yang dirilis 

dengan menggunakan dasar ideologi free culture tidak selamanya harus gratis. 

Yes No Wave dalam rencana ke depannya akan mencoba mengimplementasikan 

konsep “demokratisasi konsumen” yang di mana dalam konsep ini pengunduhan 

dapat dilakukan dengan memberikan opsi-opsi berbeda yang dapat dipilih oleh 

konsumen. Konsumen dapat memilih kualitas dari file yang diunduh dan dengan 

harga tertentu yang sangat rendah. Konsumen juga memiliki opsi untuk membeli 

rekaman dalam bentuk fisik yang  limited edition langsung dari situs tersebut, 

rekaman berbentuk fisik itu juga dapat dipilih, baik dalam bentuk CD, kaset, 

maupun vynil. Pengunduhan gratis tetap disediakan tetapi dalam bentuk MP3, jadi 

apa yang dikonsepkan oleh Yes No Wave adalah kualitas  yang berbanding lurus 

dengan harga yang ditawarkan. Dalam  konsepnya, konsumen juga akan dapat 

memilih untuk memberikan sumbangan, baik untuk label maupun situs, guna 

untuk dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengapresisasi karya tersebut 

maupun membantu kebertahanan situs tersebut. 

Pada dasarnya free culture di sini tidak mungkin dapat bekerja tanpa 

adanya musik swadaya sehingga hubungan kedua elemen ini sebenarnya saling 

melengkapi. Meskipun dalam pemikiran free culture musik swadaya masih 

memiliki kelemahan karena masih mempertahankan karyanya diperlakukan 

sebagai suatu produk tetapi untuk membentuk satu kategorisasi baru seperti 
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netlabel artist adalah sebuah misnomer. Moda produksi yang dilakukan oleh 

tenaga kerja kreatif dibawah netabel tidak ada bedanya dengan mereka yang 

dibawah label musik swadaya lainnya, dari kebebasan kreatif hingga produksi 

karya mandiri, kecuali dalam hal distribusi dan hak cipta. Free culture hanya 

memodifikasi beberapa bagian yang sudah ada di dalam apa yang konvensional di 

dalam musik swadaya, oleh karena itulah peneliti mengatakan bahwa free culture 

mempenetrasi musik swadaya, menjadi bagian dari musik swadaya, namun tidak 

seluruhnya. 

4.5.2 Perlawanan Free culture 

Judul diatas kurang lebih sekedar mewakili pemikiran awam mengenai 

free culture sebagai perlawanan, terutama terhadap eksklusivitas hak cipta, 

peneliti sebenarnya meilihat free culture sebenarnya lebih sebagai suatu 

pembebasan diri ketimbang aksi perlawanan. Hal ini dikarenakan karena 

masyarakat memilih industri budaya massa secara sadar dan sukarela, dominasi 

dan monopoli dari industri budaya terhadap budaya populer secara keseluruhan  

memang merupakan faktor signifikan dalam budaya selera masyarakat, tetapi 

pada akhirnya masyarakat memang dengan sengaja memilih apa yang tersedia 

ketimbang mencari opsi-opsi alternatif lainnya. Free culture dapat dilihat sebagai 

perlawanan apabila secara langsung menolak keberadaan musik major, namun 

pada kenyataannya mereka hanya menciptakan suatu alternatif bagi masyarakat 

tanpa pernah mencoba memberikan perlawanan. Berbeda dengan label indie 

konvensional yang memang mencoba menembus pasar dengan gaya alternatifnya 

sendiri, netlabel tidak mencoba untuk menembus pasar ini, melainkan justru 

menawarkan pasar baru di mana pertukaran tidak melulu menggunakan uang 

tetapi juga dengan pengakuan masyarakat terhadap karya yang ditawarkan. Rully 

berkomentar bahwa tawaran panggung mereka “Ya dari kaya gini ... kenal-

kenalan, terus ada yang suka, terus promosiin sendiri”. Hal ini menunjukan 

bahwa mereka tidak menggunakan suatu manajemen dan lebih menggunakan 

jaringan mereka sendiri. Pada dasarnya mereka mencoba melakukan suatu yang 

dapat merubah sudut pandang dan cara label konvensional bekerja dengan cara 
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aplikasi penuh kepada metode produksi swadaya, baik moda produksi hingga 

sistem administratif. 

Meskipun perlawanan itu tidak terlihat secara langsung, peneliti melihat 

bahwa dari tenaga kerja kreatif itu sendiri ada suatu perlawanan laten. Hal ini 

dilakukan dengan cara menciptakan karya yang bertolak belakang dari ranah 

musik arus utama. 

“Di mana ada daud disitu ada goliath dan kita butuh yang hal seperti itu memang 

seperti itu dunia kan biar muncul musik seperti ST12 biar musik seperti ini juga 

tetap ada. Kalo musik di major label semua keren-keren juga ga ada perlawanan 

dan sah-sah aja kalau (ia menyebutkan suatu label independen yang besar) untuk 

kemudian bikin seperti itu. Nanti akan muncul lagi suatu untuk melawan mereka, 

muncul lagi yang baru terus seperti itu. Dan kalau Zoo berusaha melawan itu, 

dan anggap saja apabila Yes No Wave akan menjadi seperti itu, seperti (label 

independen besar) katakan, mungkin Zoo akan cari media lain untuk 

melawannya.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

  Namun perlawanan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 

pembenaran dari keadaan tenaga kerja kreatif tersebut. Pada kenyataannya mereka 

merupakan saluran-saluran alternatif yang cenderung tidak memiliki pasar yang 

luas atau target konsumen yang jelas, Rully sendiri mengakui bahwa “musiknya 

seperti itu, tidak bisa menjamin untuk disukai orang dengan mudah apalagi 

membelinya”. Peneliti menemukan bahwa dalam kasus Zoo, promosi dilakukan 

dengan cara membagikan merchandise.  

“[Album] itu [yang harganya] 100 ribu ga semua dijual, ada yang dikasih ke 

media, ada yang dikasih temen-temen yang bantu launchingnya.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Menggunakan relasi media seperti ini tenaga kerja kreatif dapat 

mempromosikan karyanya pada khalayak yang lebih luas. Jadi tetap ada keinginan 

untuk didengar oleh masyarakat luas, hanya saja tanpa ingin menyesuaikan 

kontennya dengan selera pasar. Disini juga, dari Zoo sendiri, ada mekanisme 
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bertahan yang menggunakan pendekatan non-profit. Mereka mencoba 

menggunakan pendapatan dari sektor lain untuk pemasukan biaya produksi karya 

mereka. 

”Duit kita kasihkan ke band ini, cari duit di tempat lain, duitnya kita kumpulin 

kita buat rekaman kita buat beli alat. Jdi kan karya ga ada yang menggaggu. 

Sebaliknya orang kan kadang apa namanya? Ngeband abis itu dicari duit dari 

band itu, kan salah. Pemikirannya juga salah, maksudnya kita akhirnya harus 

kompromi yang pertama kedua harus memikirkan banyak hal ini  menjual atau 

tidak, ya... wah macem-macem.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Sebelum di Zoo, Rully sendiri sudah beberapa kali melepaskan karyanya 

secara gratis. Disini kita dapat melihat bahwa ada sebuah ambisi atau motivasi 

dalam memperjuangkan idealismenya; menawarkan sesuatu yang berbeda untuk 

kemudian dipilih oleh masyarakat. Pemikiran ini berlaku umum bagi tenaga kerja 

kreatif yang meletakan karyanya untuk bebas diunduh.  

“Bahwa yang utama itu bukan [penjualan karya], kalau ada sudah dimuati 

sesuatu tidak murni lain kalo yes no wave kan mungkin masih asik banget itu, 

dan kalau sudah jadi seperti (label independen yang cukup besar) kan sudah tidak 

asik lagi. Berarti kita [harus] temukan suatu yang melawan itu, yang gratis yang 

tidak ada dimuati apa-apa, yang tidak ada tujuan apa-apa sekedar 

membagikannya cuma-cuma. Supaya orang bisa tidak dipaksa untuk 

mendengarkan gitu, kalau mau ambil sendiri gitu, gratis.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

 Konsep penawaran alternatif ini juga sedang dikembangkan oleh Yes No 

Wave. Penyediaan opsi dalam hal format dan kebebasan konsumen untuk 

memilih opsi yang akan dipilih menjadi komponen utama dalam metode distribusi 

ini. Aspek prasmanan ini menjadi alternatif baru yang hanya dapat ditawarkan 

melalui konsep free culture. 

“Jadi [distribusinya] lebih ke demokratisasi lebih ke option, optional. Itupun 

tergantung bandnya, kalo bandnya ok, ok kita lakukan seperti ini, ada yang 
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untuk download yang gratis, trs ada download yang bayar dengan materi yang 

hampir sama. Mungkin masalah  kualitas saja mngkn FLAC[
22

] kamu bayar 

dengan harga yang sangat murah dibawah harga itunes tapi kamu dapat FLAC, 

terus CD. Limited edition CD, handmade CD gitu, vinyl, kaset. Tinggal milih, 

orang tuh tinggal milih. Jadi memang lebih kata free itu bukan gratis, dalam 

freeculture kata freenya kan bukan gratis, tinggal milih ni ni ni ni, ok silahkan 

pilih mana yang kamu suka.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Perlawanan ini pada akhirnya berakhir pada melawan konvensi distribusi 

normal dan pengekangan kebebasan kreatif yang dibentuk oleh kompromi pada 

pasar.  

4.5.3 Free culture dan Kedirian dan Kepemilikan di Dalam Ranah Maya 

 Salah satu alasan dari mengapa komunitas itu tidak tumbuh atau muncul, 

adalah bahwa karena karya hanya sekedar berupa bentuk digital, tidak ada sesuatu 

yang dapat dipegang secara benar-benar nyata. Rully Shabara, vokalis Zoo, band 

yang juga dibawah naungan netlabel Yes No Wave memiliki pemikiran bahwa 

masyarakat masih memiliki kebutuhan untuk memiliki suatu bentuk fisik dari apa 

yang disukai oleh konsumen tersebut. Bahwa mereka membutuhkan suatu yang 

dapat disentuh dan dilihat agar dapat mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu. 

”Sesuatu kalo digratiskan, seperti di  yes no wave dapat didownload secara 

cuma-cuma, orang merasa mudah mendapatkan jadi rasa kepemilikannya pun 

tidak sebegitu besar. Beda kalo kita datangi toko kaset terus kita beli dengan 

susah payah dengan uang, dibeli ada bentuk fisiknya, kita akan menghargai. Itu 

punya saya gitu.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Adapula pemikiran bahwa rasa kepemilikan ini juga berkaitan pula dengan 

bagaimana seseorang menunjukan tingkat kegemarannya terhadap suatu band. 

                                                             
22 FLAC adalah format musik digital terkompresi yang lossless. Ini berarti bahwa data yang di 
perkecil tidak mengalami kehilangan data. Format ini sangat popular di kalangan audiophile 
(pecinta musik dengan kualitas rekaman tinggi) yang mengenal dunia digital. 
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”Karena mereka, sesuatu kalo digratiskan, seperti di  Yes No Wave dapat 

didownload secara cuma-cuma, orang merasa mudah mendapatkan jadi rasa 

kepemilikannya pun tidak sebegitu besar. Beda kalo kita datangi toko kaset terus 

kita beli dengan susah payah dengan uang dibeli ada bentuk fisiknya kita akan 

menghargai itu punya saya gitu. Jadi saya merasa saya memiliki ini, jadi 

misalnya band ini itu, eee… white shoes apa , eee… Lani gitu, Frau, saya 

membeli cdnya saya akan merasa fansnya dia gitu. Kalo download doang, ah, 

download doang nih. Saya suka sih saya suka, tapi saya ga merasa 

memilikinya.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Hal yang serupa juga diceritakan oleh Wok mengenai orang asing yang 

menawarkan untuk membayar untuk album Frau tersebut 

“Soalnya kemarin waktu launching frau ada bule, dia blg di mana bisa beli 

cdnya. Aku blg blm ada cdnya tapi kalo mau bisa download for free di sini, 

yesnowave.com. Hah? Free? No, I want to pay, aku pengen bayar. Waduh, ga 

ini gratis, iya tau tp aku pengen bayar dia preform sangat bagus. Aku mau 

support dia.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Di sini terlihat bahwa ada suatu keinginan untuk menunjukan apresiasi 

yang lebih dari sekedar memiliki lagunya, tetapi juga mendukung agar tenaga 

kerja kreatif itu untuk maju dan berkembang. Menarik di sini adalah bagaimana 

uang menjadi lebih dari sekedar alat tukar, tetapi tanda apresiasi. Apabila ada 

yang membeli CDnya sebagai bentuk apresisasi dan bukti kepemilikan dan 

kegemaran akan suatu hal, ada juga yang berusaha menyumbangakan sebagian 

dari uangnya, bukan untuk membeli, melainkan mengapresiasi dengan cara 

berusaha mendukung agar apa yang digemari itu maju dan berkembang. 

Wawancara dengan Nuraini Juliasti, Direktur Kunci Cultural Studies 

Center mengungkapkan bahwa ada kecenderungan bahwa kepemilikan dan 

identitas adalah hal yang sangat penting bagi sebagian orang di Indonesia. 
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“Orang masih nggak rela untuk melepaskan status kepengarangannya. Kita udah 

bilang ini tu anonymus writers club,  ternyata ada orang yang pengennya nulis 

nama. Itu kan masalah bagi orang lain untuk kehilangan status itu. Bagi kita itu 

menarik, sebagai pemilik project, karena itu sesuat yang nggak kita duga dan 

kita nggak kunjung punya naskah yang kolektif karena orang hanya merespon 

yang “aku ingin…” orang nggak ada yang mau merespon postingan orang lain. 

[…] Karena orang Indonesia itu masih peduli dengan “asli”, “kepemilikan”, dan 

itu kayak jadi obsesi.” 

(Wawancara dengan Nuraini Juliastuti, 23 Jui 2010) 

Di sini terlihat bahwa ada kecenderungan bahwa sebagaian masyarakat 

masih takut untuk kehilangan kepemilikan, atau suatu bentuk penghargaan atas 

apa yang diberikan. Identitas masih sangat penting bagi mereka sehingga bentuk 

fisik, suatu penanda yang jelas terlihat, masih tetap menjadi dasar pemikiran 

kepemilikan akan sesuatu. Hal ini menarik justru di mana suatu kolektivitas 

dituntut, seseorang akan tetap mempertahankan kediriannya, untuk menunjukan 

bahwa karya itu adalah “kepunyaanku”. Peneliti melihat bahwa kedirian menjadi 

sesuatu yang sangat dijunjung oleh konsumen. 

”Karena [masyarakat], sesuatu kalo digratiskan, seperti di  Yes No Wave dapat 

didownload secara cuma-cuma, orang merasa mudah mendapatkan jadi rasa 

kepemilikannya pun tidak sebegitu besar. Beda kalo kita datangi toko kaset terus 

kita beli dengan susah payah dengan uang dibeli ada bentuk fisiknya kita akan 

menghargai itu punya saya gitu. Jadi saya merasa saya memiliki ini, jadi 

misalnya band ini... itu, eee… white shoes apa , eee… lani gitu, frau saya 

membeli cdnya saya akan merasa fansnya dia gitu. Kalo download doang, ah, 

download doang nih. Saya suka sih saya suka tapi saya ga merasa memilikinya.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

 Untuk Yes No Wave sendiri, identitas diri itu mencoba untuk memberikan 

definisi baru di dalam kategorisasi label. Konsep netlabel yang ditawarkan oleh 

Yes No Wave tidak dapat dikatakan sekedar indie atau major, tetapi sesuatu 

diantaranya. Ia ingin mengembangkan sebuah pengertian label yang terlepas dari 

fokus akumulasi kapital. Suatu label yang memperlakukan seni sebagai suatu 

kepemilikan kolektif yang dimiliki oleh publik. Lebih dalam lagi, para tenaga 



63 
 

Universitas Indonesia 

kerja kreatif yang bernaung dibawah netlabel tersebut juga perlu memiliki sebuah 

kesadaran bahwa mereka menganut sebuah idealisme yang terfokus pada 

menghasilkan dan membagikan karyanya pada publik. Dalam sebuah kelompok 

hal ini merupakan suatu kesepakatan kolektif dalam menjalankan ideologi 

tersebut. 

 “Dari awal dulu, perasaan [Zoo] sepakat bikin musik seperti ini, musik seperti ini sudah 

jelas dijual susah mending skalian aja digratiskan dengan begitu orang lebih banyak yang 

bisa denger daripada dijual makin lebih sedikit lagi yang bisa denger. Sedangkan udah 

digratisin aja masih sedikit, apalagi kalau dijual” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Identifikasi diri dan pengakuan bahwa mereka merupakan kelompok yang 

berbeda dari arus utama, mendorong mereka untuk memilih sebuah posisi sebagai 

bagian dari free culture. Identifikasi diri yang membedakan diri mereka dari 

musik swadaya pada umunya.  

“[Kompromi] kan membatasi, tidak free culture. Kalo sebaliknya, cari duit 

sebanyak-banyaknya untuk buat band yang saya mau. Kalo the upstairs white 

shoes gitu tujuannya promosi, lain.”  

  (Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Sudut pandang yang ditunjukan di sini adalah perbedaan sudut pandang 

dalam memahami aspek finansial sebagai tujuan akhir dan sebagai modal 

berkarya. Rully dengan Zoo memiliki pemahaman yang terakhir, sebagai modal 

berkarya. Jadi pada dasarnya, para pelaku free culture ini sadar maupun tidak 

telah mengidentitaskan diri sebagai orang-orang yang berbeda dari arus utama, 

baik industri musik massa maupun swadaya. Pemikiran ini dapat dilihat dari 

pernyataan Rully. 
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“Aku ga mempromosikan [free culture] tapi yang aku lakukan semua gratis, 

gratis gratis. Sebelum ini aku juga pernah bikin buku, bukunya itupun juga 

gratis. [Buku] itu dibikin sendiri di fotokopi banyak berdasarkan pesanan.  Yang 

mesen dikasih gratis.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Ini menunjukan  bahwa ada ambisi atau motivasi dari tenaga kerja kreatif 

itu sendiri dari dulu yang menggunkan sebagian konsep free culture itu sendiri 

dan disinkretiskan dengan konsep free culture yang lebih mapan seperti yang 

dimiliki oleh netlabel dan situs-situs hosting yang digunakan sebagai media 

distribusi mereka. 
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BAB V 

Analisa 

Dalam bab ini peneliti akan mengkaitkan temuan lapangan dengan teori-

teori yang telah dijabarkan pada bab kedua dalam laporan penelitian ini. 

Menggunakan hasil pemikiran Rozsak, Laughley, Williams, dan Lessig sebagai 

dasar pemikiran utama peneliti dari kajian-kajiannya, peneliti melihat bagaimana 

free culture memberikan suatu alternatif baru bagi ranah seni, terutama musik di 

dalam penelitian ini. 

5.1 Netlabel sebagai sebuah Free culture : Alternatif Bagi Sebuah Alternatif 

 Setelah menjabarkan mengenai data penelitian ini peneliti akan mencoba 

memberikan penjelasan mengenai free culture dalam musik swadaya sera aspek-

aspek lain yang berhubungan dikaitkan dengan kerangka konsep yang telah 

penulis cantumkan sebelumnya. Ini adalah sebuah usaha untuk menggambarkan 

bagaimana keberadaan  free culture dalam ranah lokal. Yang kita ketahui secara 

mendasar adalah bahwa ini adalah suatu hal yang baru, yang lambat laun mulai 

mempenetrasi ranah-ranah yang bergerak dalam bidang produksi dan reproduksi 

kebudayaan.  

 Mengulangi secara singkat apa yang telah di tuliskan diatas, free culture 

adalah sebuah ideologi, kerangka pemikiran dari berbagai sumber dengan versi 

mereka masing yang mencoba memberikan suatu alternatif baru dari komodifikasi 

yang – menurut mereka – menekan laju tenaga kerja kreatif untuk dapat berkarya. 

Oleh karena itu muncul berbagai macam lisensi seperti artlibre, GNU, creative 

commons, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang ingin dilihat dari penulis adalah 

bagaimana mereka bisa muncul, ada, dan menetap di dalam ranah lokal. Suatu hal 

yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena pembajakan sendiri bukan suatu 

faktor yang menjadi hambatan di sini; lisensi bukan suatu kebutuhan primer. Dari 

kenyataan yang kita lihat adalah bahwa CD dan DVD bajakan tersebar di 
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Indonesia dan toko-toko tersebut terlihat tidak mendapatkan perlawanan apapun 

dari aparat.
23

  

Kendati demikian, netlabel di Indonesia masih tetap menggunakan lisensi 

bebas, khususnya creative commons.
24

 Hal ini banyak disebabkan oleh internet 

archive itu sendiri sebagai tempat pengunggahan pilihan bagi para kurator 

netlabel. Mereka hanya menawarkan lisensi creative commons di situsnya, selain 

itu creative commons jg dianggap lebih ramah bagi pengguna, lebih mudah untuk 

digunakan ketimbang lisensi-lisensi lain.   

“CC yang paling terstruktur dengan baik ada websitenya legal notesnya legal 

papernya, kalo gnu hanya mencantumkan, orang masih fetish jg, kalo CC ada 

option yang di klik, bisa ngeprint legal notesnya, kamu bisa menuntut itu kalo 

ada yang nakal, kalo GNU cmn disclaimer aja. Legal notesnya detil rapih ada 

websitenya yang ngurusin itu. Publikasinya bagus ke sekolah2. Dipikirin semua, 

desainnya yang menarik, icon2nya yang bisa dicantumin.” 

(Wawancara denganWok The Rock, 15 Juli 2010) 

Dalam hal ini, mudah bukan berarti lisensi yang lain sulit, tetapi yang 

membedakan di sini adalah desain situs dan lisensi tersebut. Selain kode legalnya 

creative commons juga memberikan tampilan sederhana kode tersebut atau 

sinopsis kode legal tersebut yang memaparkan poin-poin pentingnya, menurut 

Wok sendiri creative commons memiliki struktur yang paling baik. Pengadopsian 

lisensi ini sebenarnya menjadi bagian dari pengadopsian free culture itu sendiri, 

karena memang gerakan ini kebanyakan menggunakan lisensi tersebut. 

Kemudahan ini menciptakan keterbukaan dalam hal pendistribusian dan 

penggunaan karya. 

 Penggunaan lisensi ini sebenarnya hanyalah sekedar formalitas dalam 

usaha menggabungkan diri ke dalam komunitas netaudio yang lebih luas. 

                                                             
23 Pedagang yang dibicarakan oleh peneliti di sini adalah mereka yang berdagang di pertokoan 
besar seperti ITC dan kemang yang secara terang-terangan menjual CD dan DVD bajakan. 
24 Dapat dikatakan bahwa semua netlabel yang peneliti ketahui menggunakan lisensi creative 
commons seperti stoneage records, hujan records, inmyroom records dan tentunya Yes No Wave 
Music. 
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Pemikiran ini membuat Yes No Wave menjadi salah satu netlabel yang diakui 

secara internasional. Hal ini meningkatkan apa yang disebut oleh Ababil sebagai 

street cred (yang akan dijabarkan juga pada bab ini), dimana pengakuan dari 

komunitas membuatnya menjadi terpercaya dalam kualitas atau paling tidak 

kepercayaan terhadap selera kurator tersebut. 

 Yang menarik pada bahasan ini adalah bagaimana free culture, yang 

diadopsi oleh Yes No Wave sebagai netlabel, berusaha menjadi alternatif bagi 

musik swadaya. Musik swadaya dalam paham umumnya sudah berusaha menjadi 

alternatif bagi apa yang disebut raksasa industri musik atau, menurut bahasa 

Adorno, industri budaya.
25

 Musik swadaya sendiri merupakan sebuah counter 

culture dari industri musik massa dan netlabel mengemas ulang konsep tersebut 

menjadi suatu yang lebih modern dan kekinian. 

5.1.1 Free culture dalam Musik Swadaya 

Hubungan free culture dan musik swadaya di sini adalah sebuah 

keniscayaan, dalam artian bahwa free culture  – dalam bidang musik, seperti 

netlabel misalnya – hanya akan berhasil dalam ranah musik swadaya. Fungsi free 

culture sebagai tawaran alternatif dari musik-musik arus utama sejalan dengan 

konsep musik swadaya, apabila seseorang ingin menembus pasar arus utama 

menggunakan konsep free culture tentu tidak menjadi pilihan yang tepat karena 

bertentangan dengan standar industri yang memproteksi karya secara total. 

Dengan keterbukaan akses, tenaga kerja kreatif yang tidak memiliki sumber daya 

untuk mendistribusikan dan mempromosikan karyanya dapat dengan mudah 

mendistribusikan karyanya. Peneliti melihat bahwa unsur standarisasi dan variasi 

semu dalam budaya populer yang dipaparkan Adorno sangat terlihat, baik dari 

musik, literatur, program televisi, dan film layar lebar yang ada di pasaran dewasa 

ini. Dengan adanya suatu alternatif yang memperbolehkan pemilihan yang 

dilakukan oleh konsumen sendiri, ketimbang standarisasi selera konsumen yang 

dibentuk dari promosi megah dan pengemasan yang menarik, proses pemilihan 

                                                             
25 Baca Adorno dan Horkheimer (2002) “Dialectic of Enlightment” 
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dan pembentukan budaya selera akan jauh lebih alamiah; berdasarkan objektivitas 

dan proses penalaran konsumen itu sendiri. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya moda 

produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja kreatif dibawah netabel tidak ada 

bedanya dengan mereka yang dibawah label musik swadaya lainnya, dari 

kebebasan kreatif hingga produksi karya dilakukan secara mandiri, kecuali dalam 

hal distribusi dan hak cipta. Kita dapat menggunakan pemikiran lapisan milik 

Benkler (lihat 2000:561-563 dikutip dari Lessig 2001:23) dan membedakan antara 

musik swadaya konvensional dengan netlabel, yang notabene juga menggunakan 

tenaga kerja kreatif yang swadaya pula. Dalam pemikiran lapisan sistem 

komunikas Benkler melihat bahwa segala suatu memiliki tiga lapisan, fisik, kode, 

serta isi. 

 

Lapisan Label Swadaya 

Konvensional 

Netlabel (Free culture) 

Isi Tidak Bebas Bebas / Bebas Terbatas 

Kode  Bebas Bebas 

Fisik Tidak Bebas Bebas 

Bagan 5.1 Perbandingan label swadaya konvensional dan Netlabel 

Bagan diatas menjelaskan bahwa musik swadaya konvensional memiliki 

batasan-batasan dari segi isi (lisensi) dan fisik (distribusi). Hal ini dikarenakan 

pada label konvensional lapisan fisik terbatas pada (1) pergerakan benda fisik dan 

bagaimana benda fisik yang memuat karya itu dapat digunakan (meminjamkan, 

menjual kembali, dsb.) dan (2) ruang gerak dari benda fisik tersebut (CD, Kaset, 

dsb. memerlukan moda transportasi lain untuk dapat bergerak), pada lapisan isi 

karya tersebut juga tidak bebas, dengan lisensi dan ketentuan hak cipta 
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konvensional reproduksi suatu karya tanpa izin dan royalti adalah sesuatu yang 

melanggar hukum. Ini berbeda dengan netlabel yang menggunakan lisensi seperti 

creative commons, pada lapisan fisik ia bebas karena ia hampir tidak memiliki 

bentuk fisik kecuali apabila dimasukan ke dalam CD oleh konsumen dan lapisan 

isi dapat bebas maupun bebas terbatas. Derajat kebebasan, baik dari lapisan fisik, 

kode, maupun isi yang ditunjukan pada kolom netlabel diatas adalah suatu efek 

samping dari free culture, bebas/bebas terbatas pada lapisan isi menunjukan 

bahwa pencipta karya dapat dengan leluasa menentukan derajat kebebasan dari isi 

suatu karya, tergantung pada lisensi yang ia gunakan. Kode pada kedua kolom 

sama dikarenakan lapisan kode – yakni,  bahan baku karyanya – atau lebih 

konkritnya sistem notasi dan nada adalah benda yang bebas, siapapun dengan 

akses pada alat musik dan pengetahuan dasar bagaimana cara memainkannya 

dapat menggunakan kode tersebut. Ini menunjukan bahwa perbedaan antara label 

swadaya konvensional dan netlabel yang terlihat seakan tidak terlalu jauh apabila 

kita tilik tabel diatas ada suatu signifikasi yang jelas pada lapisan-lapisan 

komunikasi yang dimiliki oleh kedua hal tersebut. 

Di sinilah “pemilihan budaya selera yang alamiah” yang dimaksudkan 

peneliti diharapkan menjadi antitesa dari apa yang disebut Marx sebagai fetisisme 

komoditas. Dengan pembebasan karya, komodifikasi karya menjadi 

terminimalisir. Hal ini seesuai dengan pernyataan Adorno bahwa “asas 

pertukaran memaksakan kekuatannya secara khusus dalam dunia benda-benda 

budaya” (Adorno 1991:34 dikutip dari Strinati 1995:101). Dengan adanya 

pembebasan karya maka masyarakat (meskipun mereka membeli bentuk rekaman 

fisik) menjadi memiliki karya secara keseluruhan tanpa batas. 

“Semangatnya itu loh, beda loh, yang memicu aku untuk semangat untuk bikin 

album itu kalo untuk dijual atau untuk mendapatkan sesuatu itu.. Kurang 

semenggairakan kalo ini digratiskan dan memberi semacam statement gitu. Ini 

loh, karya saya gratis saya kasih tiga album lagi. Jadi tidak ada [harapan], ya 

sama kaya orang ngasih ikhlas itu kan ga pengen  apa-apa.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 
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Tanpa adanya motivasi self interest seperti ini, free culture seakan 

memberikan semacam pembuktian kepada musik swadaya bahwa suatu revolusi 

terhadap cara-cara konvensional dapat dilakukan; bahwa tidak perlu selalu 

menjadikan kendala dari kesulitan finansial dalam pencetakan CD dan distribusi 

atau mengejar keuntungan dari penjualan. 

“Distribusi yang makin mudah akan semakin banyak orang yang mendapatkan, 

akan semakin banyak orang yang menyukai band itu, akan semakin banyak 

orang yang mau membeli merchandise dan nonton band itu. Nah itu metode 

yang aku  gunakan. Urutannya seperti itu.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Ia juga mengatakan bahwa “orang lebih suka beli kaos daripada beli cd. 

Beli CD cuman bisa nyetel dirumah beli kaos kamu bisa nampang.” Kedua 

pernyataan ini memperlihatkan bagaimana merchandising menjadi salah satu 

strategi pemasaran utama dalam kasus Yes No Wave. Selain itu pernyataan diatas 

dapat digunakan untuk sebuah perumusan dasar pemikiran yang berorientasi 

distribusi massa. Pemikiran tersebut dapat disimplifikasikan ke dalam bagan 

berikut ini. 

 

Gambar 5.1 Kerangka Pemikiran Model Distribusi Netlabel Yes No Wave Music 

Konsumsi yang dimaksudkan diatas adalah bagaimana masyarakat mau 

mengeluarkan uang atau memberikan pertukaran untuk menikmati karya dari 

tenaga kerja kreatif tersebut, meskipun tidak selalu dalam jumlah yang besar. 

Tentu pendekatan seperti ini tidak bisa selalu digunakan oleh semua orang, 

beberapa tenaga kerja kreatif yang sepenuhnya hidup dari karya-karyanya 

memang membutuhkan pasar untuk mendapatkan penghasilan, tetapi mereka yang 
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memasuki musik swadaya pada dasarnya telah dengan sendirinya secara sukarela 

memasuki pasar yang memang tidak terlalu besar, terutama dengan jenis musik 

yang tidak selalu konformis terhadap trend yang dikeluarkan oleh industri budaya 

massa. Pernyataan seperti:“Musiknya seperti itu, tidak bisa menjamin untuk 

disukai orang dengan mudah apalagi membelinya” (Rully Shabara) menunjukan 

bahwa karya yang mereka berada diluar arus utama. Pemikiran mengenai 

bagaimana tenaga kerja kreatif ini tidak masuk ke dalam arus utama pasar massa 

dapat dilihat melalui komentar Murdock dan Golding mengenai pasar. 

[…] yang selalu menjadi konteks penentu produksi adalah konteks pasar. Dalam 

usaha untuk memaksimalkan pasar ini, produk-produk harus memiliki nilai-nilai 

inti yang dilegitimasi secara luas sekalipun menolak suara penolakan atau 

keberatan yang tidak sesuai dengan mitos kelas penguasa. Kebutuhan akan 

materi rekaan yang mudah dipahami, populer, terumuskan, tidak mengganggu, 

dapat diasimilasikan, sekaligus merupakan sebuah tuntutan komersial dan resep 

estetis. 

(Murdock dan Golding 1977:40 dikutip dari Strinati 1995:221) 

Pernyataan tersebut masih berlaku hingga kini, namun dapat 

dikesampingkan, terutama dalam aspek mudah dipahami dan terumuskan, oleh 

beberapa tenaga kerja kreatif yang yang mencoba membedakan dirinya dari 

kerumunan. Kata kunci yang ditemukan oleh peneliti adalah keihklasan. Di sini 

ikhlas dilihat dalam sudut pandang: bagaimana tenaga kerja kreatif memberikan 

karyanya pada publik. Hal ini penting menurut peneliti dibutuhkan suatu 

pengorbanan yang dilakukan oleh tenaga kerja kreatif dalam mengadopsi free 

culture, hal ini sangat terlihat terutama dalam aspek finansial. 

“[…] yasudah aku buat karya pol digratiskan jadi orang akan tau ini bener-bener 

karya ini dibuat bukan untuk uang bukan untuk apa cuman untuk dikasih ke 

orang, jadi ikhlas. Cuman itu, ya kere” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Pernyataan tersebut meletakan tenaga kerja kreatif itu pada suatu posisi 

bahwa dengan mengfunakan  ideologi free culture ini berarti tidak akan mencapai 
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kemapanan secara finansial. Tetapi anomali-anomali seperti Frau misalnya, yang 

penjualannya mencapai 700 keping dalam bulan pertamanya,
26

 dan itu pun berisi 

materi sama dengan yang ditawarkan di dalam versi yang dapat diunduh. Ini 

membuktikan bahwa dengan menggratiskan karya tersebut tidak membuat 

masyarakat enggan untuk membelinya dan tidak menjadi suatu kendala apabila 

menemukan pasarnya. Tentu saja pasar ini sama sekali tidak secara langsung 

memberikan keuntungan komersil layaknya pemasaran industri besar ataupun 

label swadaya konvensional, namun sebagai karya yang secara keseluruhan di 

bawah ideologi free culture
27

 untuk mampu mencapai angka penjualan seperti itu 

merupakan sebuah prestasi.  

“Dengan internet kamu ga cmn bisa didistribusiin di blitar, tapi juga di ghana 

atau di canada.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Dalam konteks penelitian ini, free culture menggunakan musik swadaya 

sebagai salah satu kendaraannya untuk menyebarkan ideologinya ke dalam 

masyarakat, sebagaimana yang peneliti telah sebut sebelumnya sebagai penetrasi 

melalui budaya populer dan lebih dalam kepada musik swadaya. Free culture di 

sini sebagai suatu yang asing dan cukup baru menciptakan pijakan ke dalam 

kantung-kantung komunitas yang lebih kecil namun tersebar secara luas. Pada 

saat kita membicarakan peran free culture dalam ranah lokal kita tidak bisa 

mengenyahkan fakta bahwa kemampuannya melampaui batasan geografis 

menciptakan peluang-peluang baru yang dapat menyingkap mereka ke khalayak 

yang lebih luas. Oleh karena itu musik swadaya yang pada awalnya sebagai sub-

kultur yang kecil apabila dilihat dalam perspektif lokalitas, dilipatgandakan oleh 

free culture menggunakan netlabel sebagai bentuk konkritnya dengan 

merobohkan batasan-batasan geografis yang mengekang ruang gerak tenaga kerja 

kreatif dan karyanya. 

 

                                                             
26 Berdasarkan informasi dari Wok The Rock 
27 Dalam rilis fisiknya (CD) karya tetap menggunakan lisensi Creative Commons yang 
memperbolehkan penggandaan karya tersebut. 
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5.1.2 Free culture dalam Budaya Populer sebagai Budaya Tanding 

 Dalam rangka konsistensi peneliti akan mengikuti alur pemikiran kerangka 

konseptual yang di kemukakan sebelumnya dalam bab kedua, peneliti pertama 

akan menjelaskan mengenai penetrasi pertama yang dilakukan oleh free culture 

yang memasuki ranah budaya populer. Pendefinisian budaya populer sebagai 

produk-produk kultural yang mudah diterima oleh masyarakat menjadikannya 

sebagai suatu konsep yang sangat luas dan terbuka, hal ini menjadi pertimbangan 

peneliti untuk merepresentasikan konsep tersebut menggunakan garis yang lebih 

tipis (lihat gambar 2.1) untuk menandakan mudahnya penetrasi ideologi-ideologi 

lain untuk dapat masuk kedalam konsep tersebut atau akulturasi
28

 dengan budaya-

budaya lain. Dalam tahap ini free culture telah menjadi  bagian dari budaya 

populer, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam situs yang menampilkan karya-

karya populer yang menggunakan lisensi Creative Commons, sebut saja Jamendo, 

Flickr, DeviantArt, Internet Archive, IntraText.com, SpinXpress, dan lain 

sebagainya. Hal ini menunjukan bahwa free culture tidak spesifik kepada musik 

saja, tetapi karya secara keseluruhan. Penetrasi yang dilakukan oleh free culture 

ini sebenarnya tidak mengubah budaya populer, namun memberikan sebuah ranah 

baru di dalam budaya populer, yang menyangkut lebih kepada kesadaran 

masyarakat untuk berbagi pakai karyanya dengan orang lain. Ini adalah suatu 

alternatif baru dimana karya tidak lagi dijadikan komoditas atau dianggap sebagai 

sebuah produk, tetapi menjadi milik bersama; sebuah kepemilikan kolektif. 

Peneliti membahas posisi free culture di dalam budaya populer sekaligus 

budaya tanding. Hal ini dikarenakan apabila kita melihat secara mendalam fungsi 

free culture di Indonesia, kita mendapatkan gambaran bahwa free culture di 

Indonesia memanglah sekedar adaptasi dangkal dari apa yang dilakukan oleh 

netlabel lainnya. Sebagaimana disebutkan masalah hak cipta dan perundang-

undangan di Indonesia memiliki perangkat hukum yang berbeda dari lisensi 

creative commons yang menggunakan perangkat hukum Amerika Serikat. 

                                                             
28 Contoh: Sub-budaya populer, seperti punk misalnya, dalam ranah lokal akan sangat berbeda 
dengan punk dari daerah-derah asalnya (ingris dan amerika) karena mengalaim akulturasi dengan 
budaya lokal dan nilai-nilai setempat. 
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Namun, di lain sisi, karena cakupan sebuah netlabel mendobrak batasan geografis, 

penggunaan suatu lisensi yang memiliki kekuatan internasional tentu tidak akan 

menyakiti sebuah distribusi karya. Hal ini diakui oleh Rully, “Zoo emang  dari 

awal rencananya begitu. Jadi, kita bikin karya dan dari karya itu bagaimana 

caranya didapetin orang tanpa batasan geografis.” Sikap inilah yang pada 

akhirnya menarik perhatian sebuah label independen di Australia, tanpa 

mengkompromikan musik yang mereka mainkan mereka pada akhirnya 

ditemukan oleh pasar yang memang tertarik pada jenis musik mereka. Berada di 

bawah sebuah netlabel, tentu sangat berbeda dengan sekedar merilis sebuah karya 

secara liar di Internet. Di bawah sebuah netlabel para tenaga kerja kreatif ini 

memiliki sebuah prestise, terutama netlabel yang memiliki ketenaran yang diakui. 

 “Being on a netlabel buys you "credibility" or "street cred": oh Bottlesmoker is 

on T/T, Bottlesmoker must be awesome. That logic you know, because the 

assumption is Ababil Ashari just doesnt let ANYONE release on T/Tthe band 

must be great. It works the other way around to T/T is releasing Bottlesmoker, 

T/T must be awesome so T/T's curation quotient (if you will) is now higher 

because a high-profile artist like Bottlesmoker.” 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 

Seperti yang dijelaskan di sini komponen kurasi ini menjadi sangat penting 

dalam menentukan tingkatan “kualitas” sebuah rilisan, namun tentunya kualitas 

ini sangatlah subjektif, sangat tergantung pada selera kurator itu sendiri. Selera ini 

menentukan bagaimana masyarakat akan menanggapi netlabel tersebut, pemilihan 

tenaga kerja kreatif yang akan dinaunginya juga menjadi sebuah faktor popularitas 

dan penerimaan netlabel tersebut oleh masyarakat. Sebagaimana di jelaskan oleh 

Bordieu (1968), seni adalah mengenai persepsi; bagaimana suatu kode ditafsirkan 

(Bordieu 1968 dikutip dari Tanner 2003:164). Proses penafsiran seni ini ia lihat 

dalam dua jenis, yakni melalui persepsi tanpa dasar (unintiated perception) dan 

yang menggunakan kompetensi seni (art competence). Persepsi tanpa dasar ini ia 

sebutkan sebagai persepsi yang termutilasi, hanya berdasarkan aestetika dan 

signifikasi primer saja. Hal ini ia bedakan dengan mereka yang memiliki 

kompetensi seni; mereka yang memiliki latar belakang pendidikan atau 
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pengetahuan mengenai seni tersebut. Mungkin ini merupakan pandangan elitis, 

tetapi Bordieu sendiri mengakui bahwa pemaknaan karya seni sebagai suatu harta 

simbolis “hanya dapat dilakukan untuk seseorang yang yang memiliki 

kemampuan untuk menjalankannya, dalam kata lain, menafsirkannya.” (Tanner 

2003:166). Terkadang pemikiran elitis seperti ini – yang mendiferensiasikan 

antara cendekiawan seni dan praktisi seni kontemporer – yang menciptakan 

batasan-batasan dan pengkotak-kotakan. Hal ini menyangkut mengenai apa yang 

dapat dimasukan ke dalam kategori yang ditentukan sebagai karya seni dan bukan. 

Secara populer, masyarakat melihat seni dalam sudut pandang “persepsi tanpa 

dasar”, tentu karena masyarakat awam secara umum tidak mungkin semuanya 

memiliki latar belakang pendidikan seni yang mencukupi, sehingga apa yang 

dianggap aestetik dan signifikan oleh media populer menjadi tolok ukur bagi 

masyarakat mengenai tren-tren yang perlu disimak dan diperhatikan. Hal ini 

menjadi apa yang dikatakan oleh Roszak (1969) sebagai tembok sosio-politik 

yang dihadapi oleh sebuah budaya tanding. Akan selalu ada perdebatan mengenai 

apa yang normatif dan devian, dimana normatif dipegang oleh elit yang berkuasa 

di bidang tersebut. Dalam konteks ini apa yang dibentuk sebagai normatif oleh 

industri budaya adalah produk massa yang mereka keluarkan, ini menjadikan para 

elitis seni sebagai posisi subordinat di sini; pemegang pengaruh atas mayoritas 

adalah penguasa. 

Lalu muncul kembali pertanyaan mengenai apakah seni itu? Peneliti akan 

kembali kepada rujukan Roszak dan pembahasannya mengenai kesadaran 

objektif, bagaimana konstruksi objektivitas terhadap suatu konsep dan 

kategorisasi yang dianggap pantas ataupun tidak didiktekan kepada masyarakat. 

Di sinilah free culture berperan sebagai budaya tanding bagi industri budaya 

populer dan bahkan industri musik swadaya itu sendiri. Permasalahannya adalah 

dalam konsep netlabel, kurator memiliki semacam kekuasaan untuk menentukan 

apa yang masuk ke dalam bagian daftar rilisannya; atau lebih tepatnya apa yang 

dianggap oleh kurator sebuah karya seni atau bukan. Apa yang dipromosikan oleh 

netlabel tersebut mungkin dapat  sangat berbeda dari kategori dan selera yang 

masyarakat pada umumnya anggap sebagai musik atau karya seni. Di sinilah 

diversitas budaya selera terbangun dengan adanya saluran-saluran informasi 
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alternatif bagi masyarakat mengenai karya-karya baru. Media seperti Yes No 

Wave dan segala media yang merujuknya akan dapat memberikan input yang 

berebeda dari apa yang sudah ditampilkan oleh media massa dan pada akhirnya 

mempengaruhi dan membentuk selera masyarakat. Yang menarik di sini adalah 

bagaimana bagaimana Yes No Wave menggunakan konsep distribusi massal yang 

dimiliki oleh industri budaya tetapi tidak berusaha membentuk standarisasi selera 

konsumen. Hal ini dapat dilihat dari variasi jenis musik yang ditawarkan oleh Yes 

No Wave, dimana penawaran ini dapat dilihat sebagai etalase yang isinya bebas 

untuk dipilih oleh masyarakat. Konsep “gift economy” (sebagaimana di katakan 

oleh Wok) ini sebenarnya berlawanan dengan logika pemasaran musik yang 

lazim, bahwa dalam suatu karya diciptakan untuk massa atau pasar tertentu, 

sehingga selera masyarakat menjadi komponen penting dalam pemilihan. Inilah 

yang membuat free culture suatu budaya tanding yang – disandingkan dengan 

industri musik pada umumnya – patut di anggap eksistensinya. Jadi pada satu sisi 

Yes No Wave sebagai netlabel memiliki aksesibilitas yang tinggi karena berbasis 

pada internet, namun di sisi lain akses wawasan terhadap karya yang ditampilkan 

tidak menjadi selera umum masyarakat. 

Di sini peran mekanisme kurator sebagai komponen utama netlabel 

menjadi penting. Kurator ini diperlukan suatu tokoh, orang yang memiliki 

pengaruh yang cukup besar; seseorang yang bisa dipercaya  dan biasanya 

memiliki akses pada komunitas-komunitas yang mampu mempromosikan karya-

karya secara signifikan. Seperti Yes No Wave dengan Wok sebagai kuratornya, 

terdapat kepercayaan dari tenaga kerja kreatif untuk mau mempercayai orang ini 

karena ia memiliki pengaruh di dunia seni. Rully mengatakan: “ [CD Demo] 

dikasih ke orang-orang tertentu, orang yang punya banyak relasi atau penting di 

scene jogja tak kasih, termasuk wowok. Terus wowok [bilang] tak rilis yo..” Jadi 

pada dasarnya vokalis dari band Zoo ini tidak akan sembarangan memberikan 

karyanya kepada siapapun, tetapi benar-benar kepada orang yang memungkinkan 

memberikan dampak bagi promosi dan penyebarluasan karyanya. Hal ini sesuai 

yang peneliti katakan sebelumnya, bahwa free culture menjadi bagian dari budaya 

populer, dimana tenaga kerja kreatif ingin mempresentasikan karyanya bagi 

khalayak yang lebih luas. Jadi pada dasarnya sebagai budaya tanding, free culture 
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dalam bentuk netlabel, bukan mengeksklusifkan diri dan mencoba mengerucutkan 

seni bagi mereka yang berada di komunitas tertentu, tetapi menjadi mediator bagi 

tenaga kerja kreatif untuk mencapai distribusi yang jauh lebih luas. Adorno (2002) 

mengatakan bahwa tanpa berkompromi dengan mainstream seorang seniman akan 

hancur secara finansial. 

Siapapun yang tidak konformis akan dihukum dengan impotensi ekonomis yang 

diperpanjang dalam ketidak-berdayaannya secara intelektual. Terputus dari arus 

utama, ia mudah sekali dianggap tidak layak. 

(Adorno 2002:106) 

Meskipun secara ekonomis terjadi kemandulan, tetapi Adorno tidak 

mampu menjelaskan apresisasi yang diberikan oleh masyarakat seperti yang 

terjadi dengan contoh kasus frau. Faktor distribusi yang tanpa batasan geografis 

inilah menciptakan promosi tanpa perlu pengemasan yang menjerumuskan 

masyarakat. Berbicara mengenai distribusi karya, berarti diperlukan sebuah alat 

untuk mereproduksi karya tersebut lebih tepatnya mereproduksi dalam tataran 

sosial budaya. Williams (1981) mengatakan bahwa selalu ada hubungan asimetris 

antara budaya dominan dan subordinat dalam hubungannya dengan reproduksi 

sosial budaya. Ia menjabarkan tiga hubungan asimetris yang terjadi, yakni antara 

otorisasi lisensi dengan mereka yang melawannya, negara dengan pasar, dan 

budaya populer dengan budaya tersentralisir yang terstandarisasi. Pemikiran ini 

mungkin sedikit usang dan bias – mengingat penulis adalah orang Inggris dan 

pembuatan buku berada pada era Tachter yang cenderung otoriterian – tetapi 

cukup baik sebagai landasan pemikiran mengenai hubungan budaya dominan dan 

subordinat. Ia mengasumsikan bahwa budaya dominan memiliki kontrol terhadap 

reproduksi (sebagaimana ia contohkan mengenai kuasa sensor gereja versus 

teater), meskipun hal tersebut benar,  dalam konteks ini free culture menjadi 

bagian subordinat tetapi memiliki akses terhadap alat reproduksi yang berskala 

besar, yakni internet itu sendiri. Hal itu membuat kontrol yang disebutkan 

Williams itu juga, kini, telah menjadi lemah dan fleksibel. Otoritas yang 

mengontrol kini dihadapkan kepada orang-orang yang memiliki latar belakang 

akademis menolak kontrol terhadap karyanya serta pasar-pasar tertentu telah 



78 

Universitas Indonesia 

menguasai otoritas yang seharusnya dimiliki oleh negara. Sasaran Williams 

mungkin telah berubah, tetapi hubungan asimetris tersebut tetap ada. Di sinilah 

peneliti melihat free culture dalam musik swadaya membangun kembali 

hubungan-hubungan ini, apabila sebelumnya pertarungan antara industri musik 

major dan indie membedakan antara metode produksi dan pasar, netlabel dapat 

dikatakan menciptakan pasar yang lebih luas dan bebas bagi siapapun untuk 

keluar masuk kedalamnya. 

Tentu saja pasar yang diciptakan oleh netlabel ini terbatas oleh 

pengetahuan konsumen terhadap netlabel itu sendiri; bahwa keberadaannya tidak 

selalu diketahui oleh masyarakat luas. 

 “Orang masih bingung, ini apaan sih? Kaya myspace? Bukan, bukan, jadi harus 

jelasin satu-satu. Di deathrockstar[
29

] pun banyak juga yang nanya, ini apa sih?  

Kenapa digratisin? Banyak yang bngung, aku ga peduli waktu  Itu ga aku jawab, 

tapi aku bombardir terus. Tapi Cuma lewat itu sama friendster waktu itu, lewat 

bulletin boardsnya friendster.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Netlabel-netlabel di Indonesia sebenarnya tidak memiliki pemasaran selain 

melalui perbincangan satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok 

lainnya, meskipun ia memasang halaman di situs jejaring sosial pun, hanya 

segelintir orang saja yang menyadari keberadaannya.  

“[...] facebook aja kalo kamu liat di wallnya jg sepi kan. Kalo ada rilisan paling 

yang komen orangnya itu-itu aja. Tapi yang download banyak, yang download 

banyak tapi yang komen sepi. Kalo di lastfm lebih rame.” 

(Wawancara dengan Wok The Rock, 15 Juli 2010) 

Eksklusivitas ini terjadi bukan karena netlabel itu sendiri yang tidak ingin 

ditemukan, tetapi memang karena masyarakat pun kurang memberikan feedback. 

                                                             
29 Deathrockstar (www.deathtrockstar.info) adalah sebuah blog yang webzine yang membahas 
musik, terutama musik lokal yang dianggap bukan bagian dari arus utama.  
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Pada dasarnya pengetahuan mengenai keberadaan netlabel ini memang belum 

tersebar kepada khalayak umum secara merata. 

Tentu saja ini semua ada hubungannya dengan budaya selera yang 

dipengaruhi oleh habitus masyarakat yang terbentuk dari nilai-nilai yang 

didiktekan kepada masyarakat, baik dari peer groupnya atau pun industri budaya. 

Ini berhubungan dengan fetisisme komoditas, dimana substansi menjadi tidak 

lebih penting ketimbang bentuk materiil benda itu. Adorno mencontohkannya 

dengan konsumen yang membeli tiket konser, bagaimana orang itu mengeluarkan 

uang banyak untuk menunjukan bahwa pembelian tiket ini menjadi sebuah 

kebutuhan, asas manfaat yang tertutupi nilai pertukaran tersebut. Pertanyaan yang 

muncul adalah: bagaimanakah masyarakat dapat memiliki pengetahuan terhadap 

alternatif tersebut pada saat industri budaya massa menjadi tokoh dominan yang 

memonopoli ragam budaya yang disosialisasikan pada masyarakat? Kendala ini 

memang besar dan menjadi salah satu pemikiran kunci Williams mengenai 

dominasi dan subordinasi budaya. Arus utama sebagai budaya dominan dan free 

culture sebagai subordinatnya. Tetapi dalam konteks ini free culture mampu 

menjadi tandingan, melalui netlabel itu. 

Namun selain menjadi tandingan bagi budaya massa, netlabel dapat 

dikatakan sebuah budaya tanding dari musik swadaya itu sendiri, dalam 

pengertian bahwa free culture mengubah konsep musik swadaya yang 

membutuhkan pasar serta modal yang cukup besar. Sebuah budaya tanding bagi 

budaya tanding lainnya. Apabila kita melihat tulisan Roszak (1969) dan usahanya 

menjelaskan apa itu budaya tanding dan bagaimana budaya tanding tersebut 

terbentuk, diperlukan suatu budaya atau sub-budaya yang bertentangan dengan 

arus utama. Pengertian arus utama pada saat itu mungkin jauh lebih mudah, 

dengan pergerakan hippies lawan pemerintah, komunitas melawan industri dan 

organisasi raksasa, batasan-batasan arus utama jelas terlihat.  Namun menilik ke 

masa kini suatu yang budaya tanding pun dapat menjadi suatu budaya massa yang 

terkamuflase, sebagaimana yang dijabarkan oleh Heath dan Potter (2004) mereka 

banyak mengkritisi bagaimana budaya-budaya tanding di Amerika lebih menjadi 

suatu tren yang terbatas pada kalangan menengah keatas karena untuk menjalani 
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gaya hidup budaya tanding adalah suatu yang mahal serta komofidifikasi simbol-

simbol budaya tanding (kalung berlambang NAZI di butik, aksesoris Hippies 

yang dimanufaktur oleh label fashion yang terkenal, dsb.). Roszak sendiri 

mengakui bahwa budaya tanding adalah suatu yang sangat subjektif dan 

kontekstual, sangat tergantung pada nilai, norma, dan aturan budaya setempat. 

”Kan membatasi, tidak free culture. Kalo sebaliknya cari duit sebanyak-

banyaknya untuk buat band yang saya mau.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Dengan free culture, netlabel berserta tenaga kerja kreatif yang bernaung 

dibawahnya ada kesempatan bagi mereka untuk menghindari “jebakan 

komodifikasi” yang begitu sering diutarakan sebelumnya. 

5.1.3 Free culture dan Identitas : Suatu Masalah Kedirian dan Kepemilikan 

 Dalam bab kedua peneliti telah menggambarkan secara umum mengenai 

apa itu free culture dan pemikir-pemikir di baliknya, peneliti sekarang akan 

mencoba menggambarkan kaitan antara free culture dan identitas. Seperti yang 

dijabarkan Laughley (2006:102-106), musik memiliki hubungan yang sangat 

dekat dengan konsep identitas diri, baik dari sisi konsumen maupun produsen. 

Konsumen mengidentitaskan diri kepada apa yang mereka konsumsi dan 

produsen menawarkan identitas untuk dianut oleh konsumen.  

Identitas diri konsumen secara simultan didasari dan dipentaskan melalui 

praktek sosial dan budaya yang dapat kembali mengubah bahkan menggantikan 

identitas individu yang berada dalam suatu kelompok, dan pada akhirnya 

[mengubah] identitas kelompok itu sendiri. 

(Laughley 2006:104) 

Dalam free culture, meskipun suatu karya dianggap milik kolektif, 

seringkali kedirian pencipta karya tersebut tidak saru menghilang kedalam 

identitas kolektif tersebut melainkan tetap dipertahankan. Seperti yang dikatakan 

oleh Nuning, “orang Indonesia itu masih peduli dengan “asli”, “kepemilikan”, 
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dan itu kayak jadi obsesi” (Nuraini, 23 Juli 2010) masih ada suatu ketidakinginan 

untuk melepaskan secara penuh suatu karya, sebagaimana Zoo, meskipun 

mengikhlaskan karyanya untuk publik  tetap membutuhkan kepemilikan 

keasliannya tertera di dalam karya tersebut. 

Perlu dicatat di sini adalah bahwa creative commons, meski dapat 

memberikan pilihan untuk tidak membatasi penggunaan karya, tetap 

mengedepankan keaslian dan kepemilikan pencipta. Tingkat kebebasan tertinggi 

dalam lisensi creative commons adalah attribution dimana karya bebas untuk 

dibagi pakai secara menyeluruh, bahkan tidak memakai ulang lisensi dan 

penjualan karya oleh pihak ketiga tidak dijadikakn masalah, namun pencantuman 

nama pencipta karya asli tetap di wajibkan. Ini adalah masalah kedirian yang 

ditemui dalam free culture, bahwa kepemilikan karya tidak sepenuhnya kolektif 

tetapi masih mengedepankan identitas pencipta asli karya tersebut.  

Namun, untuk memperlakukan free culture layaknya sebuah ideologi 

tersinstitusi sedikit sulit, hal ini dikarenakan – seperti yang dikatakan peneliti – 

praktek ideologi tersebut masih sebagian besar dilakukan di ranah maya saja. 

Kenyataan bahwa free culture ini tidak memiliki komunitas yang nyata 

disebabkan oleh  ketidakhadirannya manifestasi fisik dari ideologi tersebut, atau 

paling tidak untuk Indonesia sekarang. Advokat free culture pun dapat dikatakan 

kurang karena memang penggunaan free culture di Indonesia bukanlah bertujuan 

sebagai perlawanan atau  alternatif terhadap hak cipta, melainkan sekedar 

memberikan kemudahan dalam mendistribusikan karya. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Ababil. 

“Well its the simplest way isn't it? Just upload and rather than having trucks and 

people distribute it to stores, you just let the internet do the heavy lifting. It 

saves a lot of money for up and coming artists as they dont have to invest in 

expensive packaging for their music or financially limit the amount of copies 

your music is available in.” 

(Wawancara dengan Ababil Ashari, 26 Juli 2010) 
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Dengan metode ini juga terjadi suatu pertahanan kedirian para tenaga kerja 

kreatif yang tidak terbiaskan oleh pencarian kemapanan finansial serta bagaimana 

pasar yang lebih luas dapat ditembus. Pasar itu sendiri telah begitu luasnya (tanpa 

batasan geografis) hingga kedirian tenaga kerja kreatif ini tidak perlu 

mengkhawatirkan suatu target pasar, melainkan menyuguhkan apa yang sudah 

mereka miliki. Untuk menjelaskan mengnai identitas dan keragamannya Adorno 

(1975) perihal industri budaya dalam budaya populer memiliki kritik terhadap 

standarisasi musik pop yang ditawarkan pada masa itu
30

 serta keberagaman semu 

yang terkandung di dalamnya. Permasalahan standarisasi ini sebenarnya 

kebutuhan industri untuk memuaskan konsumsi pasar, suatu yang ringan dan 

akrab di telinga. Inilah suatu yang membuat Adorno menjadi sedikit memaksakan 

konsep dominasi industri kreatif raksasa terhadap kebutuhan atau selera 

masyarakat. Tetapi inti Adorno yang kuat adalah bahwa standarisasi ini 

memampatkan keragaman karya yang masuk ke dalam arus utama budaya 

populer, muncul keseragaman yang banal dan repetitif; hilangnya sebuah identitas 

unik. 

Apa yang di tawarkan oleh konsep free culture mematahkan konsep itu 

karena pasar tidak lagi terbatas secara regional, tidak ada lagi kendala dalam 

perihal distribusi cakram padat atau kaset; sebuah metode yang difasilitasi oleh 

teknologi internet. Tenaga kerja kreatif dapat melampaui standar-standar yang 

ditentukan khalayak umum karena konsumen dan target pasar dapat muncul dari 

beragam kelompok dengan ragam selera yang luas. Metode distribusi yang 

cenderung menggratiskan isi juga menciptakan pola pikir bahwa isi karya kreatif 

adalah milik kolektif, dengan syarat pencipta karya asli tersebut diakui tentunya. 

Hal ini menjadikan keberagaman muncul, karena di sini tidak ada satu pasar 

khusus yang perlu ditembus, pasar itu diperluas hingga segmentasi selera itu saru 

dan lambat laun menghilang. Masyarakatlah yang bebas mencari selera mereka 

dari apa yang ditawarkan, kontras dengan bagaimana media massa 

mempromosikan, menawarkan secara agresif, dan  mendikte karya-karya yang 

ditawarkan oleh industri-industri kreatif yang lebih besar.  

                                                             
30 Adorno menuliskan mengenai kultur music Doo-Wop dalam “Theodore Adorno Meets 
Cadillacs” (lihat Strinati 1995:118-124) 



83 
 

Universitas Indonesia 

Meskipun identifikasi tenaga kerja kreatif terhadap apa yang dikaryakan 

telah jelas, namun untuk melihat bagaimana mekanisme pemilihan identitas 

konsumen adalah suatu hal yang sangat sulit dilihat. Hal ini banyak dikarenakan 

bahwa mereka yang mengunduh rilisan yang ditawarkan oleh Yes No Wave tidak 

memberikan feedback yang berarti, sehingga diasumsikan oleh peneliti kegiatan 

mencari dan mengunduh dari sebuah netlabel  bukanlah pilihan utama konsumen 

tersebut, melainkan sekedar untuk mencari alternatif. Terlepas dari lalu lintas 

pengunjung situs yang tinggi, tidak ada keikutsertaan dalam usaha membangun 

komunitas di dalam netlabel tersebut, paling tidak untuk saat ini. Identitas diri 

yang dibahas oleh Laughley dengan sudut pandang pemilihan identitas konsumen 

menjadi terbiaskan di sini karena konsumen tidak lagi mengidentitaskan dirinya 

terhadap apa yang ia unduh (terbukti dari tanggapan yang minim) tetapi 

mengkonsumsi untuk sekedar menikmati, tanpa perlu mendefinisikan atau 

didefinisikan oleh orang ia termasuk dalam kelompok apa.  

Sebagai netlabel, Yes No Wave pun mendefinisikan dirinya sebagai bukan 

major dan bukan juga indie, sebuah konsep yang ambigu apabila kita sandingkan 

dengan standar normal. Tetapi ambiguitas identitas ini justru membawa suatu 

keunikan yang justru tidak dimiliki oleh label pada umumnya. Netlabel ini dapat 

melarikan diri dari kategorisasi dan standarisasi pasar, sekaligus membuat dirinya 

mampu untuk unik, apa adanya. Hal ini ditekankan sekali pada faktor tenaga kerja 

kreatif yang tidak mencari keuntungan finansial. 

“Kalau aku ya ini dibuat orang bikin karya kan ini harus dijual harus ada 

harganya,  kalau justru dibalik yasudah aku buat karya pol digratiskan jadi orang 

akan tau ini bener-bener karya ini dibuat bukan untuk uang bukan untuk apa 

cuman untuk dikasih ke orang, jadi ikhlas. Cuman itu, ya kere.” 

(Wawancara dengan Rully Shabara, 24 Juli 2010) 

Pemikiran seperti inilah yang membuat mereka mampu untuk bertahan 

dalam sebuah ideologi yang mungkin menurut orang lain tidak rasional. 

Keikhlasan dalam berkarya yang meninggalkan self-interest dalam hal pencarian 

keuntungan finansial. 
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Tetapi selain sekedar memiliki sifat unik, perlu ada petimbangan bahwa 

identitas tokoh kurator di sini juga patut di jadikan faktor signifikan dalam 

pembentukan identitas netlabel tersebut. Sebagai seorang yang memiliki hak veto, 

bahkan hak satu-satunya untuk menentukan karya apa yang akan ditampilkan di 

situsnya, ia secara tidak langsung membentuk identitas apa yang ia bangun untuk 

netlabel tersebut. Apa yang ia tampilkan merupakan cerminan dari selera kurator 

sekaligus benang merah netlabel tersebut. Identitasnya sebagai “orang yang 

punya banyak relasi atau penting di scene jogja” adalah faktor utama netlabel, 

posisinya di sebagai salah satu pengurus Ruang MES56 pun ikut membantu 

pamornya sebagai seorang kurator. Dengan kata lain kurator ini memiliki peran 

pembentuk identitas netlabel dan seluruh tenaga kerja kreatif yang bernaung 

dibawahnya, menentukan netlabel apa yang ia jalani. 
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BAB VI 

Penutup 

6.1 Kesimpulan 

Peneliti melihat bahwa free culture ini memiliki sebuah potensi, meski 

bukan suatu yang sudah terinstitusi dengan baik, namun dapat menjadi satu 

alternatif baru dari arus utama dan segala standarisasinya. Arus utama disini harus 

diartikan secara luas, dalam artian bahwa arus utama tidak hanya mencakup 

raksasa industri musik saja, tetapi juga musik swadaya konvensional. Meskipun 

tidak secara terbuka mengakui perlawanannya terhadap industri musik secara 

umum, free culture tetap harus kita anggap sebagai sebuah budaya tanding. Hal 

ini dapat dilihat dari bagaimana free culture mencoba menulis ulang sebuah 

komponen dasar yang telah lama dianut oleh industri musik secara umum, yakni 

lisensinya. Modifikasi ini mengubah bagaimana suatu karya dikonsumsi dan 

dibagi-pakai oleh masyarakat, dimana konsep berbagi-pakai inilah yang dapat 

menjadikan suatu karya sebagai milik publik.  

Pengembalian karya pada publik inilah yang menjadikannya lawan dari 

industri musik, sebuah industri yang  melakukan komodifikasi karya menganggap 

sebuah karya sebagai komoditas dan mengemasnya sebagai produk komersil. 

Disini kita melihat adanya pergeseran nilai – oleh pelaku free culture – dari apa 

yang tadinya dianggap sebagai sebuah produk yang diperjual belikan, dimiliki 

secara privat, dikonstruksi ulang sebagai sesuatu yang publik. Dalam konteks 

budaya pengkonstruksian ulang hal tersebut membuatnya sebagai lawan dari 

budaya dominan, menjadikannya sebuah budaya tanding. Free culture ini 

memberikan, baik dari konsumen maupun produsen, sebuah kesempatan untuk 

lepas dari ketergantungannya terhadap apa yang Adorno sebutkan sebagai asas 

pertukaran dalam benda-benda budaya. Meskipun –sebagaimana dijelaskan pada 

bagian analisa mengenai kepemilikan pada bab sebelumnya – bahwa dengan 

membeli karya dalam bentuk fisik ketimbang sekedar mengunduhnya 

memberikan rasa kepemilikan terhadap karya tersebut, masih ada sebuah 

pemikiran bahwa ada sebuah pilihan alternatif lain dan tidak menjadi satu-satunya 

opsi bagi konsumen. Dari sisi pelaku atau pengadaptasi free culture ini, perlu 
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dicatat bahwa ada komponen keikhlasan dalam menghasilkan dan melepaskan 

karyanya untuk dibagi-pakai secara luas, self-interest yang ditunjukan semata-

mata hanyalah untuk mendapatkan pengakuan, atau paling tidak menyampaikan 

pesan, dan memang pencapaian finansial adalah suatu yang kurang menjadi tujuan 

pokok dari mereka. Untuk contoh ekstrimnya adalah bagaimana Rully katakan 

bahwa mencari pendapatan finansial melalui bermusik adalah “salah” dan 

menimbulkan kompromi sehingga karyanya menjadi sebuah produk. 

Free culture dan netlabel sebagai alternatif dari musik swadaya 

konvensional yang memiliki ideologi yang masih dependen terhadap profit dapat 

dianggap side stream dari sebuah side stream. Hal ini dapat disimpulkan dari 

kenyataan bahwa netlabel lebih menawarkan alternatif bagi ranah musik swadaya 

ketimbang raksasa industri kreatif yang sudah mapan. Apa yang ditawarkan oleh 

hal ini adalah pemikiran ulang bahwa orang berkarya tidak selalu untuk mengejar 

kepentingan ekonomis, tetapi masih mampu berkarya dengan tujuan menciptakan 

karya. Ini menjadi sebuah sebuah revolusi budaya dalam dunia musik swadaya, 

memang, musik yang dibagikan secara gratis bukanlah suatu hal yang baru, tetapi 

untuk menyediakan musik dengan aksebilitas yang memiliki skala begitu besar, 

dan dengan kebebasan penggunaan yang leluasa pula adalah suatu yang – dalam 

standar nilai kapitalis modern yang cenderung mengkomodifikasikan segalanya –

menjadi suatu yang patut disegani, bahwa ada kemungkinan bahwa pasar dapat 

semerta-merta beralih pada metode distribusi yang ditawarkan oleh free culture.  

Kenyataan ini tidak hanya menjadi ancaman bagi industri musik major, 

tetapi justru akan lebih menekan industri musik swadaya yang dilakukan dengan 

cara konvensional dengan munculnya karya-karya dengan kualitas yang cukup 

bagus dan dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan gratis; musik swadaya 

konvensional tidak dapat dipastikan tidak akan tersingkir. Untuk saat ini, 

disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa free culture dan musik swadaya saling 

memberikan sumbangsih dalah perkembangan masing-masing. Dalam contoh 

kasus netlabel Yes No Wave adalah sebuah usaha untuk menawarkan sebuah 

alternatif bagi tenaga kerja kreatif yang mau memberikan sumbangsih di dalam 

industri musik swadaya dalam menawarkan karya-karyanya secara bebas di 

Internet. Dengan memberikan karya tersebut tenaga kerja kreatif mendapatkan 
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feedback yang berupa tersingkapnya kelompok atau individu tersebut ke dalam 

ranah yang lebih luas. 

Kenyataannya adalah bahwa masyarakat enggan untuk berinteraksi atau 

merasa memiliki akan suatu yang dianggap gratis dan menganggap sesuatu 

bernilai berdasarkan harganya, atau paling tidak kesulitan memperoleh benda 

tersebut. Kepemilikan seseorang terhadap sesuatu menjadi saru karena bentuk 

fisik benda telah mengalami perubahan, dari kaset dan CD yang biasa kita 

konsumsi menjadi data digital yang dengan mudah diunggah-unduh. Meskipun 

demikian, peneliti percaya perubahan habitus konsumsi hiburan masyarakat – dari 

analog menjadi digital – yang didasari pada kebiasaan dan rutinitas akan lambat 

laun berubah, beradaptasi dengan perkembangan  teknologi reproduksi sosial 

budaya. Williams (1981) telah memaparkan bahwa teknologi kian berkembang 

dan kemudahan-kemudahan reproduksi itu semakin beragam, dan hal ini 

meningkatkan aksebilitas terhadap suatu produk.  

Beralih ke masa kini kita melihat bahwa apa yang dikemukakan Williams 

tidak pernah berhenti, dan telah mencapai salah satu tonggaknya. Ini adalah 

permulaan suatu era yang mungkin akan merevolusikan cara masyarakat berpikir 

mengenai konsep distribusi musik. Dalam konteks produksi tidak ada yang 

berubah memang, tenaga kerja seni tetap menggunakan cara konvensional untuk 

menciptakan karyanya – media produksinya mungkin berubah tetapi caranya tidak 

– tetap dibutuhkan tenaga kerja manusia untuk mengkreasikan karya tersebut dan 

tetap dibutuhkan bahan baku untuk menciptakan karya itu. Namun perubahan dan 

perkembangan cara reproduksi memberikan sesuatu yang baru dalam budaya 

secara keseluruhan, bahwa hasil produksi budaya dapat direproduksi secara besar-

besaran dan dapat didistrubisikan secara luas, mengakibatkan peningkatan 

aksebilitas masyarakat terhadap karya-karya budaya. Ini menyebabkan adanya 

suatu tandingan bagi arus utama, baik itu arus utama budaya massa, seperti major 

label, maupun label musik swadaya konvensional. Sesuatu yang potensial dapat 

menjadi suatu lawan yang sepadan didalam industri musik. 

Terakhir, identitas diri dibangun atas dasar, bukan penjualan karya dan 

pencarian pasar, melainkan dengan menjadi saluran alternatif dan menyediakan 



88 

Universitas Indonesia 

karya untuk publik dalam artian yang lebih mendasar. Karya tidak selalu tersedia 

untuk dijual dimana saja, namun ketersediaannya untuk dapat diunduh dari 

internet menjadikannya milik publik, meskipun secara sebagian. Namun kedirian 

tetap menjadi suatu hal yang penting, dan membuktikan pemikiran Laughley 

(2006), bahwa identitas yang diciptakan dan dipentaskan melalui praktek sosial 

dan budaya yang kembali mengubah identitas individu yang berada di dalam 

suatu kelompok, dan pada akhirnya kelompok itu sendiri. Ini berarti rasa 

kepemilikan yang dimiliki baik oleh kurator maupun tenaga kerja kreatif yang 

tergabung didalam netlabel tersebut. Identitas ini akan terus bertahan hanya 

apabila kurator dapat mempertahanan integritasnya dalam menjalankan netlabel 

tersebut. Dengan adanya tenaga-tenaga kerja seni yang idealis dan masih memiliki 

kebijakan untuk mengijinkan karyanya dimiliki oleh khalayak publik maka free 

culture akan terus bertahan di dalam ranah musik Indonesia. 

 

Gambar 6.1 Proses Integrasi Free Culture dengan Musik Swadaya 

 Bagan diatas secara sederhana menjelaskan mengenai kesimpulan secara 

keseluruhan, bahwa free culture yang bergabung dengan musik swadaya 

menciptakan suatu skena baru yakni skena netaudio yang didalamnya terkandung 

netlabel sebagai bagian dari skena tersebut. Dengan adanya sebuah skena baru ini 

muncul sebuah ambiguitas identitas yang ditanggapi dengan mencoba 

mendefinisikan diri sebagai suatu yang berada diantara dua ideologi/kelompok 
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yang saling berlawanan namun dengan begitu menjadikannya bagian dari budaya 

pop yang lebih luas. Internet yang menjadi media baru distribusi berperan penting 

disini karena dengan kekuatan distribusinya yang begitu luas, dengan pengaruh 

kurator yang cukup, suatu netlabel dapat mendistribusikan karya secara cukup 

signifikan. Untuk penerimaan masyarakat dan perubahan cara pertukaran adalah 

suatu yang tinggal menunggu waktu saja, perkembangan teknologi dan 

kemudahan akses internet yang tumbuh secara cepat lambat laun akan membuat 

masyarakat serta industri budaya memperhatikan metode distribusi karya yang 

didasari ideologi free culture itu sendiri. Meskipun dianggap sinkretik, definisi 

atau pedoman yang ditawarkan oleh  free culture ini sendiri memberikan suatu 

solusi yang logis dan memiliki standar bagi suatu distribusi karya yang mudah dan 

tidak membutuhkan beban finansial yang besar. 

6.2 Saran 

 Peneliti melihat bahwa perlu adanya sebuah sosialisasi yang lebih giat dari 

pihak pelaku free culture di Indonesia, baik dari bidang musik maupun lain-

lainnya, karena untuk dapat bertahan diperlukan suatu fondasi komunitas yang 

dapat mendukung agar konsep ini terus jalan. Ada suatu potensi besar yang 

dimiliki oleh penggunaan media internet, yakni kemampuannya untuk 

menjangkau berbagai macam kalangan masyarakat baik lokal maupun 

internasional, bahwa tidak ada skena eksklusif sebagaimana terlekat pada 

beberapa komunitas musik. Namun, perlu disadari bahwa free culture bukanlah 

suatu  solusi yang dapat membereskan segalanya, melainkan sebuah alternatif 

yang paling masuk akal untuk menghindari kendala modal finansial dalam 

mendistribusikan karya 
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